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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Astrid Lulling 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0622/2010 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Situácia v odvetví včelárstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. zdôrazňuje potrebu zlepšovať sanitárne 
podmienky týkajúce sa produktu 
prostredníctvom harmonizácie kontrol na 
miestach hraničnej kontroly, a to najmä pri 
dovoze z tretích krajín, pretože dovoz 
nízko kvalitného medu, jeho falšovanie 
a používanie náhrad narúšajú trh a vyvíjajú 
neustály tlak na cenu a výslednú kvalitu 
produktu na vnútornom trhu EÚ; zastáva 
názor, že názov produktu alebo akýkoľvek 
grafický alebo iný vizuálny prvok na 
etikete alebo na obale výrobku by mal 
poukazovať na med len vtedy, ak 50 % 
obsahu cukru pochádza z medu; 

4. zdôrazňuje potrebu zlepšovať sanitárne 
podmienky týkajúce sa produktu 
prostredníctvom harmonizácie kontrol na 
miestach hraničnej kontroly, a to najmä pri 
dovoze z tretích krajín, pretože dovoz 
nízko kvalitného medu, jeho falšovanie 
a používanie náhrad narúšajú trh a vyvíjajú 
neustály tlak na cenu a výslednú kvalitu 
produktu na vnútornom trhu EÚ; zastáva 
názor, že by malo byť možné, aby názov 
každého spracovaného výrobku, ktorý 

obsahuje med ako zložku, alebo 
akýkoľvek grafický alebo iný vizuálny 
prvok na etikete alebo na obale tohto 
spracovaného výrobku poukazoval na med 
len vtedy, ak 50 % obsahu cukru pochádza 
z medu; 

Or. en 
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19.11.2010 B7-0622/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Astrid Lulling 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh uznesenia B7-0622/2010 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
The situation in the beekeeping sector 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
trojročné programy, ktoré budú 

vychádzať z údajov všetkých členských 

štátov o počte úľov, ktoré sú skutočne 

registrované, a nie na ich odhade; 

6. vyzýva Komisiu, aby od členských 
štátov požadovala zavedenie spoľahlivého 

systému registrácie stavu včelstiev, a to 

najneskôr do roku 2012, a aby programy v 

oblasti včelárstva nezakladala na 

odhadoch; 

Or. en 

 
 


