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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
2001/110/ES o medu
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0530),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0304/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 
20121, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Po sodbi Sodišča z dne 6. septembra 
2011 v zadevi C-442/09 je treba cvetni 
prah v medu obravnavati kot sestavino v 
skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 
o približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in oglaševanju 
živil. Sodba Sodišča je temeljila na 

(1) Po sodbi Sodišča z dne 6. septembra
2011 v zadevi C-442/09 je treba cvetni 
prah v medu obravnavati kot sestavino v 
skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 
o približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in oglaševanju 
živil. Ta direktiva je bila medtem 

                                               
1 UL C , , str. .
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razmisleku o predloženih dejstvih, da je 
cvetni prah v medu predvsem zaradi 
centrifugiranja, ki ga izvajajo čebelarji za 
namene nabiranja medu. Vendar pa pride 
cvetni prah v panj kot rezultat dejavnosti 
čebel in je naravno prisoten v medu, ne 
glede na to, ali čebelar med ekstrahira s 
centrifugiranjem. Zato je treba brez 
poseganja v uporabo Uredbe (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi pri gensko 
spremenjenem cvetnem prahu v medu 
razjasniti, da je cvetni prah sestavina medu, 
ki je naravna snov brez sestavin, in ni 
sestavina v smislu Direktive 2000/13/ES. 
Zato bi bilo treba Direktivo Sveta 
2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o 
medu ustrezno spremeniti.

razveljavljena in nadomeščena z Uredbo 
(EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom1. Sodba Sodišča je temeljila 
na razmisleku o predloženih dejstvih, da je 
cvetni prah v medu predvsem zaradi 
centrifugiranja, ki ga izvajajo čebelarji za 
namene nabiranja medu. Vendar pa pride 
cvetni prah v panj kot rezultat dejavnosti 
čebel in je naravno prisoten v medu, ne 
glede na to, ali čebelar med ekstrahira s 
centrifugiranjem. Zato je treba brez 
poseganja v uporabo Uredbe (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi pri gensko 
spremenjenem cvetnem prahu v medu 
razjasniti, da je cvetni prah sestavina medu, 
ki je naravna snov brez sestavin, in ni 
sestavina v smislu Uredbe (EU) št. 
1169/2011. 
____________
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, v katerem je cvetni prah opredeljen kot sestavni 
del medu, ne pa sestavina in je pojasnjeno, da je med naravna snov brez sestavin. Vendar je 
bila Direktiva 2000/13/ES, ki je navedena v prvotnem besedilu Komisije, razveljavljena in 
nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. 
Zato je primerno, da se cvetni prah v okviru te uredbe opredeli kot sestavni del medu.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prilogi k Direktivi 2001/110/ES 
vsebujeta tehnične elemente, ki bi jih 
mogoče bilo treba prilagoditi ali dopolniti, 
da bi upoštevali razvoj ustreznih 

črtano



PR\917474SL.doc 7/13 PE498.152v01-00

SL

mednarodnih standardov. Navedena 
direktiva ne prenaša na Komisijo 
ustreznih pooblastil za hitro prilagoditev 
ali dopolnitev navedenih prilog, da bi se 
upošteval razvoj mednarodnih 
standardov. Zato bi bilo treba za dosledno 
izvajanje Direktive 2001/110/ES na 
Komisijo prav tako prenesti pooblastila za 
prilagoditev ali dopolnitev prilog k 
navedeni direktivi, da bi se upošteval ne 
samo tehnološki napredek, pač pa tudi 
razvoj mednarodnih standardov.

Or. en

Obrazložitev

Priloga vsebuje bistvene elemente te direktive in zato ne sodi v področje uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da se upošteva tehnični napredek in, 
kjer je ustrezno, razvoj mednarodnih 
standardov, bi bilo treba pooblastila za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe prenesti na Komisijo, da 
prilagodi ali posodobi tehnične 
značilnosti, ki so povezane z opisi 
proizvoda in opredelitvami v prilogah k 
Direktivi 2001/110/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Priloga vsebuje bistvene elemente te direktive in zato ne sodi v področje uporabe delegiranih 
aktov.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/110/ES
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Cvetni prah, ki je naravna sestavina, 
značilna za med, se ne šteje za sestavino 
proizvodov iz Priloge I k tej direktivi v 
smislu člena 6(4) Direktive 2000/13/ES“.

5. Cvetni prah, ki je naravna sestavina, 
značilna za med, se ne šteje za sestavino 
proizvodov iz Priloge I k tej direktivi v 
smislu člena 2(2) Uredbe 1169/2011/ES.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka podpira predlog Komisije, v katerem je cvetni prah opredeljen kot sestavni del 
medu, ne pa kot sestavina. Vendar je bila Direktiva 2000/13/ES, ki je navedena v prvotnem 
besedilu Komisije, razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o 
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Zato je primerno, da se cvetni prah v okviru te 
uredbe opredeli kot sestavni del medu. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES 
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podelijo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 6a za spremembo tehničnih 
značilnosti v zvezi z imeni, opisi in 
opredelitvami proizvodov iz Priloge I ter 
meril za sestavo medu iz Priloge II, da se 
upošteva tehnični napredek in po potrebi 
razvoj ustreznih mednarodnih standardov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Priloge vsebujejo bistvene elemente te direktive in zato ne sodijo v področje uporabe 
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delegiranih aktov.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES 
Člen 6a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 4 in 6 se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od (...). (Urad za 
publikacije naj vstavi datum začetka 
veljavnosti tega akta o spremembi).

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 4 se na Komisijo prenese za 
obdobje petih let od (...). (Urad za 
publikacije naj dopolni datum začetka 
veljavnosti tega akta o spremembi). 
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 5 s katerim se črta člen 6.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES
Člen 6a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz členov 4 in 6 lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli
prekličeta. S sklepom o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila iz navedenega 
sklepa. Sklep začne učinkovati dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši datum, ki je v njem določen.

3. Prenos pooblastila iz člena 4 lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli
prekliče. Z odločitvijo o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan 
po njeni objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je v njej
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Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 5 s katerim se črta člen 6.
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OBRAZLOŽITEV
Sklep Sodišča Evropske unije

Poročevalka se popolnoma strinja s predlogom Komisije, v katerem se pojasni, da cvetni prah 
ni sestavina medu, temveč njegov naravni sestavni del.

V Codex Alimentarius je v odstavku 3.1 o standardu za med navedeno, da je med proizvod z 
eno samo sestavino,  pojasnjeno pa je tudi, da se cvetni prah ne obravnava kot sestavina 
medu.
„3.1. Medu, ki se kot tak prodaja, se ne dodajajo nobene živilske sestavine, vključno z aditivi 
za živilo, ter drugi dodatki, razen medu. Med ne sme vsebovati nobenih spornih snovi, okusov, 
arom ali nečistoč iz drugih snovi, ki se vanj vnesejo pri predelavi in hrambi. Med ne sme 
začeti fermentirati ali vreti. Iz medu se ne sme odstraniti cvetnega prahu ali njegovih 
značilnih sestavin, razen če je to neizogibno pri odstranjevanju anorganskih ali organskih 
snovi.“
Poročevalka podpira to opredelitev medu.

V prvotnem besedilu Komisije ni navedena Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. 
Cvetni prah je v besedilu Komisije opredeljen kot naravna sestavina medu, ne pa kot sestavina 
v smislu člena 6(4) Direktive 2000/13/ES. Ker pa se je z Uredbo (EU) št. 1169/2011 
razveljavila in nadomestila Direktiva 2000/13/ES, je to uredbo ustrezno navesti. Zato je 
poročevalka predlagala spremembo besedila Komisije, s katero se pojasni, da se cvetni prah 
ne obravnava kot sestavina v smislu člena 2(2)(f) Uredbe (EU) št. 1169/2011.
Ta sklep ima pomembne posledice za označevanje medu. Za med kot proizvod z eno samo 
sestavino se ne uporabljajo zahteve za označevanje iz člena 9(1) Uredbe 1169/2011. Če bi 
cvetni prah opredelili kot sestavino, bi med sodil v področje uporabe tega člena in bi za sektor 
proizvodnje medu, ki vključuje veliko malih podjetij, veljale dodatne zahteve za označevanje. 
Poročevalka meni, da se s tem tudi pojasnijo razmere za potrošnike, ki kupujejo med in 
mislijo, da gre za naraven proizvod brez drugih sestavin.
Cilj predloga Komisije je ponovno vzpostaviti razmere, ki so bile pred sodbo Sodišča1. S 
predlogi sprememb poročevalke bo Komisija ta cilj dosegla.
Direktiva bo zagotovila pravno varnost na področju označevanja sestavin brez dodatnih 
zahtev za proizvajalce. Obravnavati je treba tudi navedbo gensko spremenjenih živil v sodbi 
Sodišča. Predlog Komisije ne nasprotuje ugotovitvi Sodišča v zadevi C-442/09, da med, ki 
vsebuje gensko spremenjen cvetni prah, sodi v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003. 
Med, ki vsebuje gensko spremenjen cvetni prah, bo po spremembi Direktive 2001/110/ES še 
naprej sodil v področje uporabe člena 3(1)(c) navedene uredbe kot „živilo, ki je proizvedeno 
iz GSO“.

S sodbo Sodišča se veliko proizvajalcev sooča s pravno negotovostjo, kar vpliva na prodajo. 
Da se zagotovi nemoteno delovanje enotnega trga in se ponovno vzpostavi neoviran uvoz, je 
treba odpraviti take pravne negotovosti. 

                                               
1 Zadeva C-442/09 Karl Heinz Bablok in drugi Others proti Freistaat Bayern.
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V skladu z najnovejšo razpoložljivo statistiko, in sicer za leto 2010, so tega leta v EU 
proizvedli 203 000 ton medu, vanjo pa uvozili 148 000 ton tega proizvoda. Obseg proizvodnje 
je v EU zaradi njenega podnebja precej neprožen, zato je za zadostitev povpraševanja v EU 
bistveno zagotoviti dostop do trga za uvoz. Po sodbi Sodišča je imelo veliko velikih držav 
izvoznic, kot so Kanada, Argentina, Mehika in Čile, težave pri izvažanju v EU. Ker te države 
gojijo gensko spremenjene poljščine, so bili trgovinski tokovi ovirani zaradi negotovosti glede 
zahtev v zvezi s testiranjem in/ali označevanjem gensko spremenjenih organizmov. Uvoz iz 
Kanade v EU je zaenkrat popolnoma ustavljen, iz drugih večjih držav izvoznic, ki gojijo 
gensko spremenjene organizme, pa se je po letu 2011 drastično zmanjšal.
Tudi znotraj notranjega trga so težave. Nemčija kot velika potrošnica medu uvaža med iz 
drugih držav članic EU, med katerimi mnoge gojijo odobrene gensko spremenjene organizme. 
Uvoz medu iz držav, kot sta Španija in Romunija, v Nemčijo je zaradi podobne pravne 
negotovosti kot v primeru tretjih držav oviran. 
Ponovno je treba zagotoviti pravno varnost za proizvajalce medu in čebelarje ter uvoznike in 
potrošnike. Če se bo predlog Komisije sprejel, bo cvetni prah zakonsko potrjen kot sestavina. 
To pomeni, da se bo delež odobrenega gensko spremenjenega cvetnega prahu za uporabo 
mejne vrednosti 0,9 % za označevanje izračunaval kot odstotek celotne količine proizvoda z 
eno sestavino, torej „medu“, ne pa kot odstotek celotnega cvetnega prahu.

V praksi bo to pomenilo, da nikoli ne bo treba označevati prisotnosti odobrenega gensko 
spremenjenega cvetnega prahu, saj, kot je navedeno v Prilogi II k tej direktivi, na splošno 
znaša največja vsebnost v vodi netopnih snovi (vključno s cvetnim prahom) 0,1 % za med in 
0,5 % za prešani med. To je očitno manj kot prag 0,9 %. 

Cvetni prah koruze MON 810 še vedno ni odobren, torej se utegnejo države članice, ki gojijo 
gensko spremenjene organizme, še vedno soočiti z zahtevami testiranja iz drugih držav članic. 
Ta zahteva bo prenehala veljati, ko bo cvetni prah koruze MON 810 odobren. Evropska 
agencija za varnost hrane je 18. decembra 2012 v svojem mnenju o cvetnem prahu koruze 
MON 810 navedla:
„genske spremembe koruze MON 810 ne pomenijo dodatnega tveganja za zdravje, če se 
cvetni prah te koruze v živilih ali kot živilo zamenja s cvetnim prahom gensko nespremenjene 
koruze2.“
Na podlagi tega je mogoče predpostaviti, da bo kmalu podana odobritev.
S sprejetjem predloga Komisije se bo za izvoznike zunaj in v EU zagotovila pravna varnost, 
ki je potrebna, da se začnejo trgovinski tokovi normalizirati. 

                                               
2 EFSA Journal 2012;10(12):3022 [9 strani].
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Uskladitev z Lizbonsko pogodbo
V členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je opisano področje uporabe 
delegiranih aktov:
„V skladu s členom 290 PDEU lahko zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo 
nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. V terminologiji, ki se uporablja v Pogodbi, 
se za pravne akte, ki jih Komisija tako sprejme, uporablja izraz „delegirani akti“ (člen 
290(3)).“
Komisija bi lahko v skladu s svojim predlogom spreminjala tehnične značilnosti v zvezi z 
imeni, opisi in opredelitvami proizvodov iz Priloge I ter meril za sestavo medu iz Priloge II k 
sedanji direktivi. Vendar poročevalka meni, da gre pri tem za bistvene elemente te direktive. 
Predlog Komisije torej s tem, ko omogoča spremembo bistvenih elementov, presega področje 
uporabe delegiranih aktov, opisan v Pogodbi. Zato je poročevalka v svojem poročilu te 
določbe črtala iz predloga Komisije.

Še vedno se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 
nebistvenimi elementi. Zato se predlog v členu 4 o delegiranih aktih v zvezi z določitvijo 
metod preverjanja skladnosti medu z določbami te direktive ohrani.
To stališče je treba razumeti v okviru nedavnega sprejetja podobnih sprememb Direktive 
2012/12/EU v zvezi s sadnimi sokovi. V omenjeni direktivi so se tisti deli prilog, ki so 
vsebovali imena, opredelitve in značilnosti proizvodov, izključili iz področja uporabe 
delegiranih aktov. Podoben pristop je bil uporabljen tudi v stalni razpravi o tako imenovanih
„direktivah o zajtrku“, s katerim se skuša sedanja izvedbena pooblastila Komisije v direktivah 
Sveta 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES in 2001/114/ES uskladiti z določbami Lizbonske 
pogodbe. Pomembno je, da Parlament ohrani dosleden pristop, zato je poročevalka pri 
pripravi tega poročila upoštevala te direktive.
Spremenila je tudi dolžino obdobja, v katerem se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, in sicer je nedoločen čas spremenila v obdobje petih let s 
samodejnim podaljšanjem. Ta predlog spremembe odraža standardno besedilo Parlamenta o 
delegiranih aktih in je skladen s pristopom za omenjene direktive.


