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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W następstwie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r. 
w sprawie C-442/098 pyłek w miodzie 
naleŜy uznać za składnik w rozumieniu 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliŜenia ustawodawstw 

państw członkowskich w zakresie 

etykietowania, prezentacji i reklamy 

środków spoŜywczych. Wyrok Trybunału 

opierał się na rozwaŜaniach opartych na 

przedstawionych mu faktach, zgodnie z 

którymi obecność pyłku w miodzie wynika 

głównie z odwirowywania dokonanego 

przez pszczelarza celem zebrania miodu. 

Tymczasem pyłek dostaje się do ula 

wyłącznie w wyniku działalności pszczół i 

występuje w miodzie w sposób naturalny 

niezaleŜnie od odwirowywania 

dokonywanego przez pszczelarza celem 

zebrania miodu. Z tego powodu konieczne 

(1) W następstwie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r. 
w sprawie C-442/098 pyłek pochodzący z 
upraw genetycznie zmodyfikowanych 
naleŜy uznać za składnik miodu lub 
dodatków do Ŝywności zawierających 

pyłek w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011

8a
. 
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jest, by – bez uszczerbku dla stosowania 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 

zmodyfikowanej Ŝywności i paszy do 

zmodyfikowanego genetycznie pyłku w 

miodzie – uściślić, Ŝe w miodzie, który jest 

substancją naturalną nie zawierającą 

składników, pyłek jest komponentem, a 

nie składnikiem w rozumieniu dyrektywy 

2000/13/WE. NaleŜy zatem odpowiednio 

zmienić dyrektywę Rady 2001/110/WE z 

dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do 

miodu. 

___________________ _________________ 
8 Dz.U. C 311 z 22.10.2011, s. 7. 8 Dz.U. C 311 z 22.10.2011, s. 7. 

 
8a  
Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji 

na temat Ŝywności, zmiany rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 

uchylenia dyrektywy Komisji 

87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

dyrektyw Komisji 2002/67/WE 

i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 608/2004 (Dz.U. C 311 

z 22.10.2011, s. 7). 
9
 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

  

10
 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. 

 

11 
Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47. 

 

Uzasadnienie 

Wykonanie orzeczenia ETS z dnia 6 września 2011 r. 

 
 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Aby uwzględnić rosnące 

uwraŜliwienie konsumentów na obecność 

genetycznie zmodyfikowanych 

organizmów w Ŝywności, ich prawo do 

uzyskiwania informacji na ten temat 

i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1169/2011, naleŜy odpowiednio zmienić 

dyrektywę Rady 2001/110/WE*. 

 ______________________________ 

 * Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 

grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu 

(Dz.U. L 10 z 12.1.2002 r., s. 47).  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Aby zapewnić konsumentom wolność 

informacji i wyboru, a takŜe 

uwzględniając specjalne cechy 

charakterystyczne miodu, w niniejszej 

dyrektywie naleŜy uznać pyłek za 

składnik, jednak wyłącznie w rozumieniu 

art. 2 i art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1829/2003. 

 
 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 

określa składnik jako substancję uŜytą 

przy wytwarzaniu Ŝywności. W procesie 

produkcji miodu i zapylania upraw 

niezbędne jest celowe umieszczanie uli 

tam, gdzie pszczoły mogą stykać się 

z pewnymi konkretnymi gatunkami roślin.   
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Skład wyprodukowanego miodu zaleŜy 

w głównej mierze od tego, gdzie 

ulokowane są ule i kiedy zbierany jest 

miód.  Pyłek pochodzący z upraw 

genetycznie zmodyfikowanych naleŜy 

zatem uznać za składnik 

charakterystyczny dla danego gatunku. 

Uzasadnienie 

Jest to praktyka powszechnie stosowana obecnie w laboratoriach i zgodna z aktualnymi 

metodami testowania jakiejkolwiek innej Ŝywności. W tym zakresie miodu nie naleŜy traktować 

inaczej niŜ innych rodzajów Ŝywności. Dla przykładu – jest wielce prawdopodobne, Ŝe prawie 

cały pyłek zawarty w „miodzie rzepakowym” z Kanady pochodzi z roślin zmodyfikowanych 

genetycznie. W związku z tym konsumenci byliby całkowicie wprowadzeni w błąd, jeŜeli taki 

miód nie zostałby oznaczony jako „zawierający składniki wyprodukowane z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie”. 

 
 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1d) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1829/2003 miód oraz inna Ŝywność lub 

dodatki do Ŝywności zawierające pyłek 

pochodzący z upraw genetycznie 

zmodyfikowanych mają być oznakowane 

jako składniki spoŜywcze zawierające 

składniki wyprodukowane z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie. 

Uzasadnienie 

Przekształcenie decyzji ETS z dnia 6 września 2011 r. 

 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1e) PoniewaŜ miód jest produktem 
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naturalnym, nie powinien podlegać 

wymogowi etykietowania w postaci 

wykazu składników. 

 
 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Załączniki do dyrektywy 2001/110/WE 

zawierają elementy techniczne, które będą 

być moŜe musiały zostać dostosowane lub 

zaktualizowane dla uwzględnienia zmian 

w odpowiednich normach 

międzynarodowych. W dyrektywie tej nie 

powierza się Komisji odpowiednich 

uprawnień koniecznych do szybkiego 

dostosowania lub aktualizacji 

wspomnianych załączników, tak by 

uwzględniały one zmiany w normach 

międzynarodowych. Dlatego teŜ, celem 

spójnego wykonania dyrektywy 

2001/110/WE, Komisji naleŜy ponadto 

powierzyć uprawnienie do dostosowania i 

aktualizacji załączników do tej dyrektywy 

celem uwzględnienia nie tylko postępu 

technicznego, ale takŜe zmian w normach 

międzynarodowych. 

skreślony 

 
 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Dlatego, aby uwzględnić postęp 

techniczny i w stosownych przypadkach 

zmiany w normach międzynarodowych, 

Komisji naleŜy przekazać uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu celem dostosowania lub 

aktualizacji charakterystyki technicznej 

odnoszącej się do opisów i definicji 

produktów w załącznikach do dyrektywy 

skreślony 
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2001/110/WE. 

 
 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu: skreślony 

„5. Pyłku, który jest naturalnym 

komponentem szczególnym dla miodu, nie 

uznaje się za składnik, w rozumieniu art. 

6 ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, 

produktów określonych w załączniku 1 do 

niniejszej dyrektywy.”; 

 

 
 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 2 – punkt 5 (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu: 

 

 

„5. W drodze odstępstwa od art. 9 

rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w 

przypadku miodu nie jest wymagany 

wykaz składników. Pyłek uznaje się 

jednak za składnik w rozumieniu art. 2 

i 12 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.” 

 
 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy) 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 2 – punkt 6 (nowy)  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b) w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „6. Miód oraz inną Ŝywność lub dodatki 

do Ŝywności zawierające pyłek pochodzący 

z upraw genetycznie zmodyfikowanych 

uznaje się za składniki spoŜywcze 

zawierające składniki wyprodukowane 

z organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie i oznakowuje zgodnie 

z wymogami określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, 

w szczególności jego art. 12 ust. 2 oraz art. 

24 ust. 2.” 

Uzasadnienie 

Wykonanie orzeczenia ETS z dnia 6 września 2011 r. 

 
 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2001/110/WEArtykuł 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 6 skreślony 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w 

celu zmiany charakterystyki technicznej w 

odniesieniu do nazw, opisów i definicji 

produktów w załączniku I oraz do 

kryteriów składu miodu w załączniku II, 

by uwzględnić postęp techniczny oraz, w 

stosownych przypadkach, zmiany w 

odpowiednich normach 

międzynarodowych. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 6a – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 i 
6, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia (...) r. (Urząd 
Publikacji wprowadza datę wejścia w Ŝycie 

niniejszego aktu zmieniającego). 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia …*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niŜ dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na takie same 

okresy, chyba Ŝe Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłuŜeniu nie później niŜ trzy miesiące 

przed końcem kaŜdego okresu. 

 __________________________ 

 * Dz.U. – proszę wstawić datę: data 
wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy 
zmieniającej. 

 
 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 6 a – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 i 6, moŜe zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4, moŜe zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
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ona na waŜność juŜ obowiązujących aktów 
delegowanych. 

waŜność jakichkolwiek juŜ 
obowiązujących aktów delegowanych. 

 
 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 6 a – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 
4 i 6 wchodzi w Ŝycie, tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Parlament 
Europejski, lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, Ŝe nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 
4 wchodzi w Ŝycie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

 
 
 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie wprowadzają w 
Ŝycie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1 pkt 1 najpóźniej do dnia […] r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów. 

Państwa członkowskie wprowadzają 
w Ŝycie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1 pkt 1 najpóźniej do dnia … *. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów. 

 ___________________ 

 * Dz.U. – proszę wstawić datę: 12 
miesięcy po wejściu w Ŝycie niniejszej 
dyrektywy zmieniającej. 
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