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GROZĪJUMI 001-016  
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 
ZiĦojums 
Julie Girling A7-0440/2013 
Medus 
 
Direktīvas priekšlikums (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) SaskaĦā ar Eiropas Savienības Tiesas 
2011. gada 6. septembra spriedumu lietā 
C-442/098 putekšĦi medū ir uzskatāmi par 
medus sastāvdaĜu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 
2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu 
marėēšanu, noformēšanu un reklāmu 
izpratnē. Tiesas spriedums bija balstīts uz 
apsvērumu, kura pamatā bija Tiesai 
iesniegtie fakti par to, ka putekšĦi medū 
galvenokārt nonāk centrifugēšanas dēĜ, 
kuru biškopji veic, lai iegūtu medu. 
Tomēr putekšĦi nonāk stropā tikai bišu 
kustības rezultātā, un tie dabīgā veidā ir 
medū neatkarīgi no tā, vai biškopis medu 
iegūst centrifugējot vai ne. Tāpēc, 
neskarot to, kā attiecībā uz ăenētiski 
modificētiem putekšĦiem medū piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 par ăenētiski modificētu 

(1) SaskaĦā ar Eiropas Savienības Tiesas 
2011. gada 6. septembra spriedumu lietā 
C–442/098 ziedputekšĦi, kas iegūti no 
ăenētiski modificētām kultūrām, ir 
uzskatāmi par medus vai pārtikas piedevu, 
kas satur ziedputekšĦus, sastāvdaĜu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr.1169/20018a izpratnē. 
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pārtiku un barību, ir nepieciešams 
paskaidrot, ka putekšĦi ir medus 
komponents un dabīga viela bez 
sastāvdaĜām, nevis sastāvdaĜa 
Direktīvas 2000/13/EK izpratnē. Tāpēc 
būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīva, kas attiecas uz 
medu. 

___________________ _________________ 

8 OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp. 8 OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp. 

 8a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 
25. oktobris) par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem un 
par grozījumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un 
(EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas 
Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas 
Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas 
Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 
atcelšanu (OV C 311, 22.10.2011., 7. lpp.). 

9 OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.  

10 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.  

11 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.  

Pamatojums 

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transponēšana. 
 
 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 
1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Lai Ħemtu vērā patērētāju aizvien 
piesardzīgāko attieksmi pret ăenētiski 
modificētu organismu klātbūtni pārtikas 
produktos un patērētāju tiesības būt 
informētiem par to, saskaĦā ar Regulu 
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(ES) Nr. 1169/2011 attiecīgi jāgroza 
Padomes Direktīva 2001/110/EK*. 

 ______________________________ 

 * Padomes 2001. gada 20. decembra 
Direktīva 2001/110/EK, kas attiecas uz 
medu (OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.).  

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 
1.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Lai nodrošinātu informācijas brīvību 
un izvēli patērētājiem un Ħemot vērā 
medus specifiskās īpašības, šajā direktīvā 
putekšĦi būtu jāuzskata par sastāvdaĜu, 
bet tikai Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
2. panta un 12. panta 2. punkta izpratnē. 

 
 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 
1.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Regulā (ES) Nr. 1169/2011 
sastāvdaĜa tiek definēta kā viela, kas 
izmantota, ražojot pārtikas produktu. Lai 
ražotu medu un apputekšĦotu 
kultūraugus, bites noteikti ir ar nolūku 
jāpārvieto tādā vietā, lai tās lidotu pie 
konkrētu sugu augiem. Medus sastāvu 
galvenokārt ietekmē bišu stropu atrašanās 
un medus ievākšanas vieta. Tāpēc 
attiecībā uz ăenētiski modificētu kultūru 
putekšĦiem ir jānorāda konkrēta 
izcelsmes augu suga. 

Pamatojums 

Pašlaik jebkurā gadījumā tā ir laboratorijās ierasta prakse, un tā tiek pārbaudīti arī citi 
pārtikas produkti. Šajā ziĦā medum nevajadzētu būt izĦēmumam. Piemēram, ir Ĝoti iespējams, 
ka gandrīz visi putekšĦi Kanādas rapšu medū ir iegūti no ĂM kultūraugiem. Tāpēc medus 
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marėējumā nenorādot, ka tajā “ir sastāvdaĜas, kas iegūtas no ĂMO”, patērētāji tiktu Ĝoti lielā 
mērā maldināti. 
 
 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
1.d apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1 d) SaskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 medus un pārējās pārtikas 
piedevas, kas satur ziedputekšĦus, kuri 
iegūti no ăenētiski modificētiem 
kultūraugiem, ir jāmarėē kā pārtikas 
produkti, kuros ir sastāvdaĜas, kas ražotas 
no ăenētiski modificētiem organismiem. 

Pamatojums 

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transponēšana. 
 
 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 
1.e apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1e) Tā kā medus ir dabīgs produkts, uz to 
nebūtu jāattiecina prasība par sastāvdaĜu 
saraksta pievienošanu. 

 
 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Direktīvas 2001/110/EK pielikumos ir 
iekĜauti tehniski elementi, kurus, 
iespējams, vajadzēs pielāgot vai 
atjaunināt, Ħemot vērā attiecīgo 

svītrots 
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starptautisko standartu jaunākās 
prasības. Minētajā direktīvā Komisijai nav 
piešėirtas atbilstīgas pilnvaras, kas Ĝautu 
ātri pielāgot vai atjaunināt minētos 
pielikumus, Ħemot vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās 
prasības. Tāpēc, lai varētu konsekventi 
īstenot Direktīvu 2001/110/EK, Komisijai 
būtu jāpiešėir pilnvaras pielāgot vai 
atjaunināt minētās direktīvas pielikumus, 
Ħemot vērā ne tikai tehnikas attīstību, bet 
arī attiecīgo starptautisko standartu 
jaunākās prasības. 

 
 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Attiecīgi, lai Ħemtu vērā tehnikas 
attīstību un, ja vajadzīgs, starptautisko 
standartu jaunākās prasības, Komisijai 
būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt aktus 
saskaĦā ar Līguma 290. pantu, lai 
pielāgotu vai atjauninātu ar produktu 
aprakstiem un definīcijām saistītos 
tehniskos aprakstus 
Direktīvas 2001/110/EK pielikumos. 

svītrots 

 
 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. daĜa – 1. punkts 
Direktīva 2001/110/EK 
2. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 
punktu: 

svītrots 

“5. PutekšĦus, kas ir dabīgs, medum 
raksturīgs komponents, neuzskata par šīs 
direktīvas 1. pielikumā definēto produktu 
sastāvdaĜu Direktīvas 2000/13/EK 
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6. panta 4. punkta izpratnē.”; 

 
 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. daĜa – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/110/EK 
2. pants – 5. punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 
punktu: 

 “5. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 2011/2003 9. panta prasībām, medum 
nav jāpievieno sastāvdaĜu saraksts. Tomēr 
putekšĦi ir jāuzskata par sastāvdaĜu 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 2. panta un 
12. panta izpratnē.”; 

 
 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. daĜa – 1.b punkts (jauns) 
Direktīva 2001/110/EK 
2. pants – 6. punkts (jauns)  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) direktīvas 2. pantu papildina ar šādu 
punktu: 

 “6. Medus un citi pārtikas produkti vai 
pārtikas piedevas, kurās ir putekšĦi, kas 
iegūti no ăenētiski modificētām kultūrām, 
ir jāuzskata par pārtikas produktiem, 
kuros ir sastāvdaĜas, kas ražotas no 
ăenētiski modificētiem organismiem, un 
tie ir jāmarėē saskaĦā ar prasībām, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 1829/2003 un 
jo īpaši tās 12. panta 2. punktā un 
24. panta 2. punktā.”; 

Pamatojums 

Tiesas 2011. gada 6. septembra sprieduma transponēšana. 
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Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 1. daĜa – 3. punkts 
Direktīva 2001/110/EK6. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. pants svītrots 

Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētus 
aktus saskaĦā ar 6.a pantu, lai grozītu 
tehniskos aprakstus attiecībā uz 
nosaukumiem, produktu aprakstiem un 
definīcijām I pielikumā un medus sastāva 
kritērijiem II pielikumā, Ħemot vērā 
tehnikas attīstību un — vajadzības 
gadījumā — starptautisko standartu 
jaunākās prasības. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3. daĜa 
Direktīva 2001/110/EK 
6.a pants - 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieĦemt 4. un 6. pantā minētos 
deleăētos aktus Komisijai piešėir uz 
nenoteiktu laiku no (...). (Publikāciju 
birojs ieraksta šā grozošā tiesību akta 
spēkā stāšanās dienu). 

2. Pilnvaras pieĦemt 4. pantā minētos 
deleăētos aktus Komisijai piešėir uz piecu 
gadu laikposmu no …*. Ne vēlāk kā 
deviĦus mēnešus pirms piecu gadu 
perioda beigām Komisija izstrādā 
ziĦojumu par pilnvaru deleăēšanu. 
Pilnvaru deleăēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām. 

 __________________________ 

 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: šīs 
grozošās direktīvas stāšanās spēkā 
datums. 
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Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3. daĜa 
Direktīva 2001/110/EK 
6.a pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4. un 6. pantā minēto 
pilnvaru deleăēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleăēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleăētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4. pantā minēto pilnvaru 
deleăēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleăēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleăētos aktus. 

 
 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 
1. pants – 3. daĜa 
Direktīva 2001/110/EK 
6.a pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

SaskaĦā ar 4. un 6. pantu pieĦemts 
deleăētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziĦots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto 
termiĦu pagarina par diviem mēnešiem. 

SaskaĦā ar 4. pantu pieĦemts deleăētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu 
laikā no dienas, kad minētais akts paziĦots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējusi Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto termiĦu pagarina par 
diviem mēnešiem. 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 
[datums] izpildītu 1. panta 1. punkta 
prasības. Tās nekavējoties paziĦo 
Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu 
tekstu. 

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 
...* izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. 
Tās nekavējoties paziĦo Komisijai minēto 
tiesību aktu noteikumu tekstu. 

 ___________________ 

 *OV: lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši 
no šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā. 

 


