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8.1.2014 A7-0440/21 

Poprawka  21 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miód 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (1a) Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/18/WE1 oraz 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/20032 
naleŜy unikać niezamierzonej obecności 
substancji zawierających genetycznie 
zmodyfikowane DNA lub genetycznie 
zmodyfikowane białka w miodzie. 

 ________________________ 

 1111Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. 
w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i 
uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG, 
Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.  
2222Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej Ŝywności i 
paszy  

Or. en 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie 1829/2003 stanowi, Ŝe podmioty gospodarcze powinny unikać 
niezamierzonego występowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w innych 
produktach. Środki słuŜące uniknięciu niezamierzonego występowania organizmów 
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zmodyfikowanych genetycznie są przewidziane w art. 26a dyrektywy 2001/18, a w odnośnym 
komunikacie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw stwierdza się, Ŝe 
naleŜy zagwarantować rolnikom swobodę wyboru w zakresie uprawiania bądź nieuprawiania 
roślin zmodyfikowanych genetycznie. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe ta swoboda wyboru powinna 
mieć równieŜ zastosowanie do pszczelarzy. 
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8.1.2014 A7-0440/22 

Poprawka  22 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miód 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (1b) Pyłek dostaje się do miodu zarówno w 
wyniku działalności pszczół, jak i w 
wyniku odwirowywania dokonywanego 
przez pszczelarza. PoniewaŜ pszczoły 
celowo umieszcza się w miejscach, 
w których zbierają one pyłek konkretnych 
roślin, a pszczelarze celowo dokonują 
odwirowania, obecność w miodzie pyłku 
roślin wytwarzających nektar nie moŜe 
zostać uznana za przypadkową. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na przykład w Kanadzie prawie wszystkie nasiona rzepaku są genetycznie modyfikowane, 
wobec czego pewne jest, Ŝe wszystkie pyłki zawarte w miodzie równieŜ są zmodyfikowane. 
Jednak kanadyjski miód rzepakowy zdaniem Komisji moŜna by sprzedawać bez informacji na 
etykiecie potwierdzającej fakt modyfikacji genetycznej, co wprowadzałoby konsumentów w 
błąd. Powstałby w ten sposób takŜe nieuzasadniony wyjątek w porównaniu z innymi 
rodzajami Ŝywności, które muszą zostać odpowiednio oznakowane, jeŜeli przekroczono próg 
0,9% w odniesieniu do jednego składnika (bez względu na ilość). 
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8.1.2014 A7-0440/23 

Poprawka  23 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miód 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (1c) Środki w zakresie współistnienia 
upraw na szczeblu państw członkowskich 
ustanowione zgodnie z art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE powinny gwarantować brak 
konieczności przeprowadzania 
standardowych analiz miodu, między 
innymi poprzez wprowadzenie wymogów 
dotyczących minimalnej odległości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kosztów analiz moŜna uniknąć, jeŜeli dowiedzie się, Ŝe w pobliŜu uli nie ma upraw 
zmodyfikowanych genetycznie. Na przykład w Niemczech sieci supermarketów juŜ dziś 
wymagają dowodu na to, Ŝe miód nie zawiera organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 
Odpowiednia odległości uli od pól, na których uprawiane są rośliny zmodyfikowane 
genetycznie, jest uznawana za wystarczający dowód, w związku z czym w większości 
przypadków nie są konieczne analizy. Takie same urzędowe uregulowania dotyczą w 
Niemczech etykiety głoszącej, Ŝe dany produkt „nie zawiera organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie”. 



 

AM\1014927PL.doc  PE527.184v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

8.1.2014 A7-0440/24 

Poprawka  24 

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

Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0440/2013 

Julie Girling 

Miód 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2001/110/WE 

Artykuł 2 – punkt 4 – litera a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

  -1) art. 2 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

a) na etykiecie wskazuje się kraj lub kraje 
pochodzenia, gdzie miód został zebrany.  
 

„a) na etykiecie wskazuje się kraj lub kraje 
pochodzenia, gdzie miód został zebrany, 
oraz odpowiednią wartość procentową 
dotyczącą kaŜdego kraju.”. 

JednakŜe, jeŜeli miód pochodzi z więcej 
niŜ jednego Państwa Członkowskiego lub 
państwa trzeciego, wskazanie to moŜe być 
zastąpione jednym z następujących, jak 
właściwe:  
 
– „mieszanka miodów pochodzących ze 
Wspólnoty Europejskiej”,  
 
– „mieszanka miodów nie pochodzących 
ze Wspólnoty Europejskiej”,  
 
– „mieszanka miodów pochodzących ze 
Wspólnoty Europejskiej i nie 
pochodzących ze Wspólnoty 
Europejskiej”, 
 

 

Or. en 

 

 


