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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 2001/110/ES o mede
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0530),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0304/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zo 14. novembra 20121,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Na základe rozsudku Súdneho dvora 
zo 6. septembra 2011 vo veci C-422/09 má 
byť peľ v mede považovaný za zložku 
v zmysle smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 

(1) Na základe rozsudku Súdneho dvora 
zo 6. septembra 2011 vo veci C-422/09 má 
byť peľ v mede považovaný za zložku 
v zmysle smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ....



PE498.152v01-00 6/13 PR\917474SK.doc

SK

potravín. Rozsudok súdu vychádzal 
z posúdenia skutočností, ktoré mu boli 
predložené, a podľa ktorých sa peľ v mede 
nachádza hlavne vďaka centrifugácii 
vykonávanej včelárom pri zbere medu. Peľ 
sa však do úľa dostáva iba činnosťou včiel 
a v mede sa prirodzene vyskytuje 
bez ohľadu na to, či včelár získava alebo 
nezískava med centrifugáciou. Preto je bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivách v prípade geneticky 
modifikovaného peľu v mede dôležité 
vysvetliť, že peľ je stavebným prvkom 
medu ako prírodnej látky bez zložiek, a nie 
zložkou v zmysle smernice 2000/13/ES. 
Smernica Rady 2001/110/ES 
z 20. decembra 2001 o mede by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

potravín. Táto smernica bola medzičasom 
zrušená a nahradená nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 
o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom1. Rozsudok súdu vychádzal 
z posúdenia skutočností, ktoré mu boli 
predložené, a podľa ktorých sa peľ v mede 
nachádza hlavne vďaka centrifugácii 
vykonávanej včelárom pri zbere medu. Peľ 
sa však do úľa dostáva iba činnosťou včiel 
a v mede sa prirodzene vyskytuje 
bez ohľadu na to, či včelár získava alebo 
nezískava med centrifugáciou. Preto je bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivách v prípade geneticky 
modifikovaného peľu v mede dôležité 
vysvetliť, že peľ je stavebným prvkom 
medu ako prírodnej látky bez zložiek, a nie 
zložkou v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 1169/2011. 

____________
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, v ktorom sa peľ vymedzuje ako stavebný prvok 
medu, a nie ako jeho zložka, a v ktorom sa objasňuje, že med je prírodná látka bez zložiek. 
Smernica 2000/13/ES, na ktorú sa odkazuje v pôvodnom texte Komisie, však bola zrušená 
a nahradená nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom. Je preto náležité, aby sa vymedzenie peľu ako stavebného prvku medu 
vykonalo v kontexte tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Prílohy k smernici 2001/110/ES vypúšťa sa
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obsahujú technické prvky, ktoré môže byť 
potrebné prispôsobiť alebo aktualizovať 
tak, aby sa zohľadnili trendy 
v príslušných medzinárodných normách. 
Uvedená smernica neudeľuje Komisii 
dostatočné právomoci na rýchle 
prispôsobenie alebo aktualizovanie 
spomínaných príloh tak, aby 
zohľadňovali trendy v medzinárodných 
normách Preto by v snahe konzistentného 
vykonávania smernice 2001/110/ES mali 
byť Komisii udelené právomoci aj na 
prispôsobenie alebo aktualizovanie príloh 
k danej smernici tak, aby bolo okrem 
technického pokroku možné zohľadniť aj 
trendy v medzinárodných normách.

Or. en

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Preto by sa v snahe zohľadniť 
technický pokrok a v odôvodnených 
prípadoch aj trendy v medzinárodných 
normách mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy tak, aby bolo 
možné prispôsobiť alebo aktualizovať 
technické parametre súvisiace s opisom 
výrobku a jeho vymedzením v prílohách 
k smernici 2001/110/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/110/ES
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Peľ ako prírodný stavebný prvok, zvlášť 
v prípade medu, sa nepovažuje za zložku 
v zmysle článku 6 ods. 4 smernice 
2000/13/ES výrobku vymedzeného 
v prílohe 1 k tejto smernici.

5. Peľ ako prírodný stavebný prvok, zvlášť 
v prípade medu, sa nepovažuje za zložku 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. f) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 výrobku 
vymedzeného v prílohe 1 k tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, v ktorom sa peľ vymedzuje ako stavebný prvok 
medu, a nie ako jeho zložka. Smernica 2000/13/ES, na ktorú sa odkazuje v pôvodnom texte 
Komisie, však bola zrušená a nahradená nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom. Je preto náležité, aby sa vymedzenie peľu ako 
stavebného prvku medu vykonalo v kontexte tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 6a 
s cieľom meniť a dopĺňať technické 
parametre týkajúce sa názvov, opisu 
a vymedzenia výrobku uvedených 
v prílohe I, ako aj kritérií zloženia medu 
uvedených v prílohe II tak, aby bol 
zohľadnený technický pokrok 
a v odôvodnených prípadoch aj trendy 
v medzinárodných normách.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Prílohy obsahujú podstatné prvky smernice, a preto nepatria do rozsahu delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4 a 6 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od (…). 
(dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu doplní 
Úrad pre publikácie).

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od (…). (dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu má 
doplniť Úrad pre publikácie).Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5, ktorým sa vypúšťa článok 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 4 a 6 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
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Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedenej v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5, ktorým sa vypúšťa článok 6.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Závery Európskeho súdneho dvora (ECJ)

Spravodajkyňa v plnej miere súhlasí s návrhom Komisie, v ktorom sa objasňuje, že peľ nie je 
zložkou medu, ale jeho stavebným prvkom.

V Potravinovom kódexe (Codex alimentarius) sa v odseku 3.1 normy pre med uvádza, že med 
je výrobok pozostávajúci z jednej zložky. Takisto sa v ňom objasňuje, že peľ sa nepovažuje 
za zložku medu.
„3.1. Do medu predávaného ako takého sa nepridáva žiadna zložka potravín vrátane 
prídavných látok do potravín, ani sa doň nepridáva nič iné než med.  Počas spracovania 
a skladovania med nenasáva žiadnu nežiaducu substanciu, chuť, arómu alebo farbu z cudzej 
látky. Med nezačína fermentovať ani kvasiť. Z medu nemožno odstraňovať peľ alebo preň 
špecifický stavebný prvok s výnimkou prípadu, keď je to nevyhnutné na odstránenie cudzej 
anorganickej alebo organickej hmoty.“
Spravodajkyňa podporuje toto vymedzenie medu.

V pôvodnom texte Komisie sa neodkazuje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1169/2011z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. 
V texte Komisie je peľ vymedzený skôr ako stavebný prvok než zložka v zmysle článku 6 
ods. 4 smernice 2000/13/ES. Smernica 2000/13/ES však bola zrušená a nahradená nariadením 
(EÚ) č. 1169/2011, a preto treba v texte uviesť príslušný odkaz na toto nariadenie. Z tohto 
dôvodu spravodajkyňa doplnila a zmenila text Komisie s cieľom objasniť, že peľ sa 
nepovažuje za zložku v zmysle článku 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
Tento záver má významný vplyv na označovanie medu. Na med ako na jednozložkový 
výrobok sa nevzťahujú požiadavky na označovanie stanovené v článku 9 ods. 1 nariadenia 
č. 1169/2011. Ak by sa vymedzilo, že peľ je zložka, med by sa zaradil do rozsahu pôsobnosti 
tohto článku, čím by sa odvetviu produkcie medu, ktoré zahŕňa množstvo malých podnikov, 
uložili dodatočné požiadavky na označovanie. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento prístup prispieva aj k objasneniu situácie pre 
spotrebiteľov, ktorí si v súčasnosti kupujú med s vedomím, že ide o prírodný produkt bez 
akýchkoľvek zložiek.
Cieľom návrhu Komisie je obnoviť situáciu spred rozsudku ECJ1. Pridaním pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov spravodajkyne sa Komisii tento cieľ podarí dosiahnuť. Smernica bude 
teraz poskytovať právnu istotu, pokiaľ ide o označovanie zložiek bez toho, aby sa 
producentom uložili ďalšie požiadavky. 
V súvislosti s rozsudkom ECJ treba venovať pozornosť aj odkazu na geneticky modifikované 
potraviny. Návrh Komisie nespochybňuje záver Súdneho dvora vo veci C-442/09, podľa 
ktorého patrí med s obsahom geneticky modifikovaného peľu do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Po zmene a doplnení smernice 2001/110/ES bude med 
s obsahom geneticky modifikovaného peľu aj naďalej klasifikovaný podľa článku 3 ods. 1 
písm. c) uvedeného nariadenia ako „potravina, ktorá je vyrobená z geneticky modifikovaných 
organizmov“.

                                               
1 Vec C-442/09 Karl Heinz Bablok a iní / Freistaat Bayern.
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V nadväznosti na rozsudok ECJ čelia mnohí producenti právnej neistote, ktorá má zas dosah 
na obchod. S cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie jednotného trhu a obnoviť voľný 
pohyb dovozu treba takéto právne neistoty odstrániť. 
V roku 2010, čo je najnovší rok, pre ktorý sú k dispozícii štatistické údaje, EÚ vyprodukovala 
203 000 ton medu a doviezla približne 148 000 ton. Úrovne produkcie v EÚ sú vzhľadom na 
európsku klímu pomerne nezmeniteľné a zabezpečenie prístupu dovozu na trh je nevyhnutné 
s cieľom pokryť dopyt v EÚ. Podľa rozsudku ECJ sa mnohé veľké vyvážajúce krajiny ako 
Kanada, Argentína, Mexiko a Čile stretli s problémami pri vývoze do EÚ. Keďže tieto krajiny 
pestujú geneticky modifikované plodiny, neistota okolo požiadaviek na testovanie a/alebo 
označovanie geneticky modifikovaných organizmov spôsobila prerušenia obchodných tokov. 
Dovoz z Kanady do EÚ je v súčasnosti nulový a dovoz od ostatných hlavných vyvážajúcich 
národov, ktoré pestujú geneticky modifikované plodiny, sa od roku 2011 výrazne znížil.

Dokonca aj v rámci vnútorného trhu sa vyskytli problémy. Nemecko ako významný 
konzument medu dováža med z iných členských štátov EÚ, z ktorých mnohé pestujú 
povolené geneticky modifikované organizmy. Podobná právna neistota, ktorej čelili tretie 
krajiny, viedla k tomu, že Nemecko zastavilo dovoz medu z krajín ako Španielsko 
a Rumunsko. 
Naším cieľom by mala byť obnova právnej istoty pre producentov medu a včelárov, ako aj 
pre dovozcov a spotrebiteľov. Ak sa prijme návrh Komisie, peľ ako stavebný prvok bude 
právne potvrdený. To znamená, že množstvo povoleného geneticky modifikovaného peľu pri 
uplatňovaní spodnej hranice 0,9 % pre označovanie sa bude musieť vypočítať ako percento 
z celkového množstva jednozložkového výrobku „med“, a nie ako percento z celkového peľu.

Praktickým dôsledkom je to, že výskyt povoleného geneticky modifikovaného peľu v mede 
nebude treba nikdy označovať. A to z dôvodu, že ako sa uvádza v prílohe II k tejto smernici,
maximálny obsah látok nerozpustných vo vode (vrátane peľu) predstavuje vo všeobecnosti 
0,1 % medu a v prípade lisovaného medu 0,5 %, čo je zjavne nižšia hodnota než spodná 
hranica 0,9 %. 
Peľ z kukurice línie MON 810 nie je ešte povolený, čo znamená, že členské štáty, ktoré 
pestujú geneticky modifikované organizmy môžu stále čeliť požiadavkám iných členských 
štátov na testovanie. Táto požiadavka sa zruší, keď peľ z kukurice línie MON 810 bude 
povolený. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 18. decembra 2012 uviedol vo 
svojom stanovisku k peľu z kukurice línie MON 810, že:

„genetická modifikácia kukurice línie MON 810 nepredstavuje dodatočné zdravotné riziko 
v prípade, že by peľ z kukurice línie MON 810 mal nahradiť kukuričný peľ z geneticky 
nemodifikovanej kukurice v potravine alebo ako potravinu.“2

Toto vyhlásenie predstavuje prvý náznak toho, že povolenie bude možno čoskoro udelené.

Prijatie návrhu Komisie poskytne vývozcom mimo i v rámci EÚ právnu istotu, ktorú 
potrebujú, aby mohli začať s obnovou obvyklého stavu obchodných tokov. 

                                               
2 Vestník EFSA 2012;10(12) 3022, s. 9.
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Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou
V článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza rozsah delegovaných 
aktov:
„článkom 290 ZFEÚ zákonodarca „môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu“. Právne akty, ktoré Komisia takto prijíma, sa podľa terminológie 
použitej v zmluve nazývajú „delegovanými aktmi“ (článok 290 ods. 3).“
Návrh Komisie by umožnil Komisii meniť a dopĺňať technické parametre týkajúce sa názvov, 
opisov výrobkov a vymedzení uvedených v prílohe I a kritérií zloženia uvedených v prílohe II 
k tejto smernici. Spravodajkyňa sa domnieva, že všetky tieto parametre predstavujú podstatné
prvky smernice. Návrh Komisie, ktorým by sa umožnilo meniť a dopĺňať podstatné prvky, ide 
preto nad rámec delegovaných aktov, tak ako boli opísané v zmluve. Z tohto dôvodu 
spravodajkyňa vo svojej správe odstránila tieto odkazy z návrhu Komisie.
Právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa nepodstatných prvkov by sa mala Komisii 
stále udeliť. Preto sa v článku 4 zachováva návrh na delegované akty, pokiaľ ide o stanovenie 
metódy umožňujúcej overenie skutočnosti, že med je v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Toto stanovisko treba vnímať v kontexte nedávneho schválenia podobných zmien, pokiaľ ide 
o smernicu 2012/12/EÚ, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy. V tejto smernici boli časti príloh 
obsahujúce názvy výrobkov, ich vymedzenia a charakteristiky vyňaté z rozsahu delegovania. 
Podobný prístup sa uplatňuje aj v prípade prebiehajúcich diskusií o takzvaných raňajkových 
smerniciach (smerniciach o raňajkových potravinách), ktorých cieľom je zosúladiť súčasné 
vykonávacie právomoci udelené Komisii smernicami Rady 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Je dôležité, 
aby si Parlament zachoval jednotný prístup, a preto spravodajkyňa pri vypracúvaní tejto 
správy brala na vedomie tieto ostatné smernice.
Spravodajkyňa predložila aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh čo sa týka dĺžky obdobia, na 
ktoré sa Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované akty. Toto obdobie bolo zmenené 
z doby neurčitej na obdobie piatich rokov s automatickým predĺžením. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh odráža štandardné znenie o delegovaných aktoch a je v súlade s postupmi 
prijatými v prípade vyššie uvedených smerníc.


