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8.1.2014 A7-0440/21 

Τροπολογία  21 

Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0440/2013 

Julie Girling 

Μέλι 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1α) Σύµφωνα µε την οδηγία αριθ. 
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 και 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου2, πρέπει να αποφεύγεται η 
ακούσια παρουσία στο µέλι ουσιών που 
περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένο DNA 
και/ή γενετικώς τροποποιηµένες 
πρωτεΐνες. 

 ________________________ 

 1111 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων 
οργανισµών στο περιβάλλον και την 
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου. ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 
1. 

 2222 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα 
και ζωοτροφές.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν την 

ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Στο άρθρο 26α της οδηγίας 2001/18 προβλέπονται 

µέτρα για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ και, στην αντίστοιχη ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη 

εθνικών µέτρων συνύπαρξης, ορίζεται ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής των 

γεωργών όσον αφορά το αν θα καλλιεργήσουν ή όχι ΓΤΟ. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η 

ελευθερία επιλογής θα πρέπει να εφαρµόζεται και για τις µέλισσες. 
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8.1.2014 A7-0440/22 

Τροπολογία  22 

Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0440/2013 

Julie Girling 

Μέλι 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1β) Η γύρη εισέρχεται στο µέλι τόσο 
λόγω της δραστηριότητας των µελισσών 
όσο και λόγω της φυγοκέντρησης που 
πραγµατοποιεί ο µελισσοκόµος. 
∆εδοµένου ότι οι µέλισσες τοποθετούνται 
σκόπιµα σε ένα µέρος προκειµένου να 
συλλέγουν γύρη από συγκεκριµένα φυτά 
και δεδοµένου ότι ο µελισσοκόµος 
πραγµατοποιεί σκόπιµα φυγοκέντρηση, η 
παρουσία στο µέλι γύρης από φυτά που 
παράγουν νέκταρ δεν µπορεί να θεωρηθεί 
τυχαία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για παράδειγµα, στον Καναδά σχεδόν όλοι οι κραµβόσποροι είναι γενετικώς τροποποιηµένοι. 

Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι σχεδόν όλη η γύρη που υπάρχει στο µέλι είναι επίσης γενετικώς 

τροποποιηµένη. Ωστόσο, κατά την Επιτροπή, το καναδικό «µέλι κραµβόσπορων» µπορεί να 

πωλείται χωρίς επισήµανση ΓΤΟ - πράγµα που θα είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

απολύτως εσφαλµένη εντύπωση στους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό θα συνιστούσε επίσης 

αθέµιτη εξαίρεση σε σχέση µε όλα τα άλλα τρόφιµα, τα οποία πρέπει να φέρουν επισήµανση 

εφόσον υπάρχει υπέρβαση του ορίου του 0,9% για ένα από τα συστατικά (ανεξαρτήτως της 

περιεκτικότητας του τροφίµου στο συστατικό αυτό). 
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8.1.2014 A7-0440/23 

Τροπολογία  23 

Bart Staes 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0440/2013 

Julie Girling 

Μέλι 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1γ) Τα µέτρα για τη συνύπαρξη σε 
επίπεδο κράτους µέλους που 
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 26α 
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι συνήθεις αναλύσεις 
του µελιού δεν είναι πλέον αναγκαίες, 
µεταξύ άλλων, µέσω της θέσπισης 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά µε την 
απόσταση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κόστος ανάλυσης µπορεί να αποφευχθεί εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν καλλιεργούνται ΓΤΟ 

κοντά στις κυψέλες. Π.χ., στη Γερµανία τα σούπερ µάρκετ ζητούν ήδη σήµερα να αποδεικνύεται 

ότι το µέλι δεν περιέχει ΓΤΟ. Μια επαρκής απόσταση ανάµεσα σε γενετικώς τροποποιηµένες 

καλλιέργειες και κυψέλες µελισσών γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη. Έτσι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν χρειάζονται αναλύσεις. Η ίδια ρύθµιση συνιστά επίσηµο κριτήριο για τη 

γερµανική επισήµανση «χωρίς ΓΤΟ». 
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8.1.2014 A7-0440/24 

Τροπολογία  24 

João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0440/2013 

Julie Girling 

Μέλι 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2001/110/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

  (-1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής 
κείµενο: 

(α) η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου 
έγινε η συγκοµιδή, πρέπει να 

αναγράφονται στην επισήµανση. 

«(α) η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου 

έγινε η συγκοµιδή και τα αντίστοιχα 
ποσοστά πρέπει να αναγράφονται στην 
επισήµανση.» 

Ωστόσο, αν το µέλι προέρχεται από 
τουλάχιστον δύο κράτη µέλη ή τρίτες 
χώρες, η ένδειξη αυτή µπορεί να 
αντικαθίσταται από µία από τις 
ακόλουθες ενδείξεις, κατά περίπτωση: 

 

– «µείγµα µελιών ΕΚ»,   

– «µείγµα µελιών εκτός ΕΚ»,   

– «µείγµα µελιών ΕΚ και εκτός ΕΚ»·  

Or. en 

 

 


