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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Σύµφωνα µε την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2011, 

στην υπόθεση C-442/09
8
, η γύρη στο µέλι 

θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά 
µε την επισήµανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήµιση των τροφίµων. Η απόφαση 
του ∆ικαστηρίου βασίστηκε σε 
αξιολόγηση των πραγµατικών 
περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε 
την οποία η παρουσία γύρης στο µέλι 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
φυγοκέντρηση που πραγµατοποιεί ο 
µελισσοκόµος για τους σκοπούς της 
συλλογής του µελιού. Ωστόσο, η γύρη 
εισέρχεται στην κυψέλη µόνο ως 
αποτέλεσµα της δραστηριότητας των 

(1) Σύµφωνα µε την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2011, 

στην υπόθεση C-442/09
8
, η γύρη που 

προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιηµένες καλλιέργειες θεωρείται 
συστατικό του µελιού, ή συµπληρωµάτων 
διατροφής που περιέχουν γύρη, κατά την 
έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου8a . 
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µελισσών και βρίσκεται στο µέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο µελισσοκόµος 
εξάγει το µέλι µέσω φυγοκέντρησης. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί, µε την επιφύλαξη της 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές 
στο µέλι που περιέχει γενετικώς 
τροποποιηµένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη 
είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του 
µελιού που είναι µια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής 
∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

___________________ _________________ 

8
ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7. 

8
ΕΕ C 311 της 22.10.2011, σ. 7. 

 8aΚανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισµών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ C 311, της 
22.10.11, σ. 7). 

9ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.  

10ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.  

11ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.  

Αιτιολόγηση 

Αλλαγή σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 
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Σεπτεµβρίου 2011. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η 
αυξανόµενη ευαισθησία των 
καταναλωτών στην παρουσία γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών στα 
τρόφιµα καθώς και το δικαίωµά τους να 
ενηµερώνονται σχετικά, και σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η 
οδηγία 2001/110/EΚ του Συµβουλίου* θα 
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

 ________________ 

 * Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι 
(ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία της πληροφόρησης και της 
επιλογής για τους καταναλωτές και 
λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του µελιού, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να θεωρεί τη γύρη ως 
συστατικό, ωστόσο µόνο κατά την έννοια 
του άρθρου 2 και του άρθρου 12 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011, συστατικό είναι µια 
ουσία που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή ενός τροφίµου. Για την 
παραγωγή του µελιού και την επικονίαση 
των καλλιεργειών είναι απαραίτητο οι 
κυψέλες να τοποθετούνται σκόπιµα σε 
σηµεία ώστε οι µέλισσες να µπορούν να 
επισκεφτούν ορισµένα είδη φυτών.  Η 
σύνθεση του µελιού εξαρτάται κυρίως 
από το πού είναι τοποθετηµένες οι 
κυψέλες και από το πότε γίνεται η 
συγκοµιδή. Η γύρη που προέρχεται από 
γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες 
θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρείται ως 
ειδικό συστατικό ανάλογα µε το κάθε 
είδος φυτού. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για την τρέχουσα πρακτική στα εργαστήρια σήµερα η οποία, εκτός αυτού, συµφωνεί µε 

τον τρόπο µε τον οποίο ελέγχονται και άλλα τρόφιµα σήµερα. Το µέλι δεν χρειάζεται να 

αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα τρόφιµα από αυτή την άποψη. Για παράδειγµα, είναι 

πολύ πιθανό σχεδόν όλη η γύρη στο µέλι ελαιοκράµβης από τον Καναδά να προέρχεται από 

γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες. Συνεπώς, θα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικό για τον 

καταναλωτή, το µέλι αυτό να µη φέρει την επισήµανση «περιέχει συστατικά που παράγονται από 

ΓΤΟ». 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1δ) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, το µέλι και άλλα 
τρόφιµα ή πρόσθετα τροφίµων που 
περιέχουν γύρη που προέρχεται από 
γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες 
πρέπει να φέρουν επισήµανση ως τρόφιµα 
που περιλαµβάνουν συστατικά που 
παράγονται από γενετικώς 
τροποποιηµένους οργανισµούς. 
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Αιτιολόγηση 

Αλλαγή σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 

Σεπτεµβρίου 2011. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1ε) ∆εδοµένου ότι το µέλι είναι φυσικό 
προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την 
απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο 
συστατικών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα παραρτήµατα της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ περιλαµβάνουν τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρµοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρµοδιότητες για ταχεία 
προσαρµογή ή επικαιροποίηση των 
παραρτηµάτων αυτών, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική 
εφαρµογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα 
πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρµοδιότητα να προβαίνει στην 
προσαρµογή ή στην επικαιροποίηση των 
παραρτηµάτων της εν λόγω οδηγίας, 
ώστε να λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο η 
τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις 
των διεθνών προτύπων. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Εποµένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 
προβαίνει στην προσαρµογή ή στην 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισµούς των παραρτηµάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  – εδάφιο 1– σηµείο 1 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο 
σηµείο: 

διαγράφεται 

«5. ∆εδοµένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης 
του µελιού, δεν θεωρείται συστατικό, 
κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
των προϊόντων που ορίζονται στο 
παράρτηµα 1 της παρούσας οδηγίας». 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1a) Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο σηµείο: 

 «5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεν 
απαιτείται να συνοδεύεται το µέλι από 
κατάλογο συστατικών. Ωστόσο, η γύρη 
θεωρείται ότι αποτελεί συστατικό κατά 
την έννοια των άρθρων 2 και 12 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.» 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σηµείο 1 β (νέο) 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 2 – σηµείο 6 (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Στο άρθρο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο σηµείο: 

 «6. Το µέλι και άλλα τρόφιµα ή πρόσθετα 
τροφίµων που περιέχουν γύρη που 
προέρχεται από γενετικώς 
τροποποιηµένες καλλιέργειες θεωρούνται 
τρόφιµα που περιλαµβάνουν συστατικά 
που παράγονται από γενετικώς 
τροποποιηµένους οργανισµούς και 
φέρουν επισήµανση σύµφωνη µε τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και 
ιδίως στα άρθρα 12 παράγραφος 2, και 24 
παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Αλλαγή σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης 

Σεπτεµβρίου 2011. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1  – εδάφιο 1– σηµείο 3 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 6 διαγράφεται 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται µε τα ονόµατα, τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισµούς του παραρτήµατος Ι και τα 
κριτήρια σύνθεσης για το µέλι του 
παραρτήµατος ΙI, ώστε να ληφθούν 
υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά 
περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από (….). (Η Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων συµπληρώνει την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης). 

2. Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από ...*.. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την 
ανάθεση αρµοδιοτήτων το αργότερο 
εννέα µήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη 
της εκάστοτε περιόδου. 

 __________________________ 

 
* ΕΕ: Να εισαχθεί ηµεροµηνία: 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας τροποποιητικής οδηγίας. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 6α – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσιοδότηση σύµφωνα µε τα 
άρθρα 4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα 
στιγµή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρµα στην εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την εποµένη της 
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που αυτή 

προβλέπει. ∆εν επηρεάζει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

3. Η εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 
4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγµή από 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρµα στην 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε 
ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία που αυτή προβλέπει. ∆εν 
επηρεάζει το κύρος των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 

ήδη σε ισχύ. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 6α – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6 
τίθεται σε ισχύ µόνο αν δεν έχουν 

αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο 

µηνών από την κοινοποίησή της στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 

προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου.» 

Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 τίθεται 
σε ισχύ µόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε 

αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από 

την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν 

από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, τόσο 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 

Συµβούλιο ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι 

δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν προς το άρθρο 1 σηµείο 1 

έως [ηµεροµηνία]. Κοινοποιούν αµέσως 
στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν προς το άρθρο 1 σηµείο 1 

έως τις ...*. Κοινοποιούν αµέσως στην 
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

 ___________________ 

 
* ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία: 12 µήνες 
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
τροποποιητικής οδηγίας. 

 

 

 

 


