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8.1.2014 A7-0440/21 

Grozījums Nr.  21 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0440/2013 

Julie Girling 

Medus 

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

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1.a) SaskaĦā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/18/EK1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1829/20032 ir jāizvairās no 
netīšas tādu vielu klātbūtnes medū, kuras 
satur ăenētiski modificētas DNS un/vai 
ăenētiski modificētas olbaltumvielas. 

 ________________________ 

 1111Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 12. marta 
Direktīva 2001/18/EK par ăenētiski 
modificētu organismu apzinātu 
izplatīšanu vidē un Padomes 
Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 
106, 17.04.2001., 1. lpp).  

2222Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ăenētiski modificētu 
pārtiku un barību.  

Or. en 

Pamatojums 

Regulā Nr. 1829/2003 norādīts, ka tirgus dalībniekiem jāizvairās no netīšas ĂMO klātbūtnes 
citos produktos. Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantā ir paredzēti pasākumi, ar kuriem novērš 
netīšu ĂMO klātbūtni, un attiecīgajā Komisijas 2010. gada 13. jūlija paziĦojumā par 
pamatnostādnēm, kā izstrādāt valsts līdzāspastāvēšanas pasākumus, noteikts, ka ir 
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jānodrošina lauksaimniekiem izvēles brīvība attiecībā uz ĂMO kultūru audzēšanu vai 
neaudzēšanu. Pats par sevi saprotams, ka šī izvēles brīvība būtu jāpiemēro arī biškopjiem. 
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8.1.2014 A7-0440/22 

Grozījums Nr.  22 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0440/2013 

Julie Girling 

Medus 

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

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1.b) PutekšĦi nokĜūst medū gan bišu 
kustības dēĜ, gan biškopja veiktās 
centrifugēšanas laikā. Tā kā bites ar 
nolūku tiek izvietotas tā, lai vāktu 
konkrētu augu sugu putekšĦus, un tā kā 
biškopis ar nolūku veic centrifugēšanu, 
no nektāraugiem iegūtu putekšĦu 
klātbūtni medū nevar uzskatīt par 
nejaušību. 

Or. en 

Pamatojums 

Piemēram, Kanādā gandrīz visi rapši ir ăenētiski modificēti; līdz ar to droši var apgalvot, ka 
ăenētiski modificēti ir arī gandrīz visi medū atrodamie ziedputekšĦi. Tomēr saskaĦā ar 
Komisijas priekšlikumu Kanādas rapšu medu varētu pārdot bez ĂMO marėējuma, kas 
patērētājus ārkārtīgi maldinātu. Turklāt salīdzinājumā ar citiem pārtikas produktiem, 
attiecībā uz kuriem ir jāizdara norādes marėējumā, pārsniedzot kādas sastāvdaĜas (neatkarīgi 
no daudzuma) 0,9 % robežvērtību, tas būtu nepamatots izĦēmums. 
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8.1.2014 A7-0440/23 

Grozījums Nr.  23 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0440/2013 

Julie Girling 

Medus 

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

Direktīvas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1.c) SaskaĦā ar Direktīvas 2001/18/EK 
26.a pantu ar dalībvalstu līmenī 
izveidotiem līdzāspastāvēšanas 
pasākumiem, cita starpā nosakot obligātās 
atstatuma prasības, būtu jānodrošina tas, 
ka medus standarta analīzes nav 
vajadzīgas. 

Or. en 

Pamatojums 

No analīžu izraisītām izmaksām var izvairīties, ja ir gūti pierādījumi, ka bišu stropu tuvumā 
ĂM kultūras netiek audzētas. Piemēram, Vācijā lielveikali jau prasa pierādījumus, kas 
apliecina, ka medū nav ĂMO. Par pierādījumu tiek uzskatīts atbilstīgs atstatums starp ĂM 
kultūru laukiem un bišu stropiem, tāpēc vairākumā gadījumu analīzes nav vajadzīgas. Tāds 
pats noteikums ietverts Vācijas marėējuma „Nesatur ĂMO” oficiālajā kritērijā. 
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8.1.2014 A7-0440/24 

Grozījums Nr.  24 

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

Murphy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0440/2013 

Julie Girling 

Medus 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 2001/110/EK 

2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1) regulas 2. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

 a) Izcelsmes valsti vai valstis, kur iegūts 
medus, norāda uz etiėetes.  

 

“(a) Uz etiėetes norāda medus ieguves 
izcelsmes valsti vai valstis un attiecīgās 
procentuālās daĜas.” 

Tomēr, ja medus izcelsme ir vairāk nekā 
vienā dalībvalstī vai trešā valstī, šo norādi 
var aizstāt attiecīgi ar vienu no šādām 
norādēm:  
 
- "Kopienas valstīs ražotu medu 
maisījums",  
 
- "ārpuskopienas valstīs ražotu medu 
maisījums",  
 
- "Kopienas un ārpuskopienas valstīs 
ražotu medu maisījums"; 

 

Or. en 

 

 


