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Hunaja ***I 

Euroopan parlamentin tarkistukset 15. tammikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 

2001/110/EY muuttamisesta (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))1 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin tuomioistuimen 6 päivänä 

syyskuuta 2011 asiassa C-442/09 antaman 

tuomion8 seurauksena siitepölyä 

hunajassa on pidettävä myytäväksi 

tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, 

esillepanoa ja mainontaa koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 

2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2000/13/EY9 

tarkoitettuna ainesosana. Tuomioistuimen 

tuomio perustui sille esitettyihin 

tosiseikkoihin, joiden mukaan siitepölyn 

esiintyminen hunajassa on pääasiassa 

tulosta mehiläishoitajan toiminnasta, kun 

hunajaa lingotaan sen keruun yhteydessä. 

Siitepöly tulee mehiläispesään kuitenkin 

mehiläisten toiminnan tuloksena, ja sitä 

esiintyy luontaisesti hunajassa 

riippumatta siitä, käyttääkö 

mehiläistenhoitaja linkousta hunajan 

erottamiseen. Sen vuoksi on tarpeen 

selventää, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta muuntogeenisistä 

elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä 

syyskuuta 2003 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1829/200310  soveltamista 

muuntogeeniseen siitepölyyn hunajassa, 

(1) Neuvoston direktiivissä 2001/110/EY1 

hunaja määritellään mehiläisen 

tuottamaksi luontoperäiseksi makeaksi 

aineeksi. Hunaja koostuu olennaiselta 

osaltaan erilaisista sokereista, ennen 

kaikkea hedelmäsokerista ja 

rypälesokerista, sekä muista aineista, 

kuten orgaanisista hapoista, entsyymeistä 

ja kiinteistä hiukkasista, jotka on saatu 

kerätystä hunajasta. Direktiivillä 

2001/110/EY säilytetään hunajan 

alkuperäinen luonne rajoittamalla 

ihmisen toimia, joilla voitaisiin muuttaa 

hunajan koostumusta. Direktiivillä 

kielletään erityisesti elintarvikkeiden 

ainesosien, myös elintarvikelisäaineiden, 

lisääminen hunajaan eikä siihen saa 

lisätä muuta kuin hunajaa. Direktiivillä 

kielletään myös hunajalle ominaisten 

ainesosien, siitepöly mukaan lukien, 

poistaminen paitsi jos tätä ei voida välttää 

vierasta ainetta poistettaessa. Kyseiset 

vaatimukset ovat yhdenmukaisia Codex 

Alimentarius -kokoelman hunajaa 

koskevien vaatimusten kanssa. 

                                                 
1  Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen 

 alakohdan mukaisesti (A7-0440/2013). 



että siitepöly on osatekijä hunajassa, joka 

on luonnollinen aine, jossa ei ole 

ainesosia, eikä direktiivissä 2000/13/EY 

tarkoitettu ainesosa. Sen vuoksi hunajasta 

20 päivänä joulukuuta 2001 annettua 

neuvoston direktiiviä 2001/110/EY11  olisi 

muutettava. 

__________________ __________________ 

11 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47. 1 EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Koska kuluttajat ovat yhä 

huolestuneempia elintarvikkeiden 

sisältämistä muuntogeenisistä 

organismeista ja heillä on oikeus saada 

niistä tietoja, neuvoston direktiiviä 

2001/110/EY* olisi muutettava vastaavasti 

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 

mukaisesti. 

 __________ 

 * Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, 

annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, 

hunajasta (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47). 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Siitepöly sisältyy direktiivissä 

2001/110/EY vahvistettuihin hunajan 

koostumusta koskeviin vaatimuksiin. 

Käytettävissä olevat empiiriset ja 

tutkimukseen perustuvat tiedot 

vahvistavat, että hunajaan sisältyvä 

siitepöly on peräisin mehiläisistä. 

Siitepölyhiukkaset  joutuvat mehiläisten 

keräämään meteen. Mehiläiset muuntavat 

siitepölyhiukkasia sisältävän meden 

hunajaksi mehiläispesässä. Käytettävissä 



olevien tietojen mukaan siitepölyä siirtyy 

hunajaan myös mehiläisten 

karvapeitteestä, pesän sisällä olevasta 

ilmasta sekä mehiläisten pesän soluihin 

varastoimasta siitepölystä, joka saattaa 

vapautua, kun mehiläishoitajat keräävät 

hunajaa. Näin ollen siitepölyä siirtyy 

pesään mehiläisten toiminnan 

seurauksena, ja se on hunajan luontainen 

ainesosa riippumatta siitä, keräävätkö 

mehiläishoitajat hunajan. Lisäksi on 

otettava huomioon, että mehiläishoitajat 

eivät lisää tarkoituksella siitepölyä 

hunajaan, koska siitepölyn lisääminen 

kielletään direktiivillä 2001/110/EY. 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 1169/20111 

ainesosalla tarkoitetaan elintarvikkeen 

tuotannossa tai valmistuksessa käytettyä 

ainetta, joka on mukana valmiissa 

tuotteessa sellaisenaan tai jossakin 

muussa muodossa. Määritelmä sisältää 

aineen tarkoituksellisen käytön 

elintarvikkeen tuotannossa tai 

valmistuksessa. Koska hunaja on 

luonnontuote ja koska hunajalle 

ominaiset osatekijät, siitepöly mukaan 

luettuna, ovat peräisin luonnosta, on syytä 

selventää, että siitepölyä ja muita 

hunajalle ominaisia osatekijöitä ei olisi 

pidettävä asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 

tarkoitettuina ”ainesosina”. 

 __________________ 

 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2011, 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 

(EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.)  



Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 d) Koska hunaja on luonnontuote, se 

olisi vapautettava ainesosaluetteloa 

koskevista vaatimuksista. 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 e) Direktiivin 2001/18/EY 26 a 

artiklaan perustuvilla jäsenvaltioiden 

tasolla toteutettavilla rinnakkaiseloon 

liittyvillä toimenpiteillä olisi varmistettava 

muun muassa vähimmäisetäisyyksien 

määrittämisen avulla, että hunajan 

tavanomaiset analyysit ovat tarpeettomia. 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Direktiivin 2001/110/EY liitteet 

sisältävät teknisiä osatekijöitä, joita on 

ehkä mukautettava tai ajantasaistettava 

asiaa koskevien kansainvälisten 

standardien kehityksen ottamiseksi 

huomioon. Kyseisessä direktiivissä ei 

kuitenkaan anneta komissiolle 

asianmukaisia valtuuksia mukauttaa tai 

ajantasaistaa viipymättä kyseisiä liitteitä 

kansainvälisten standardien kehityksen 

ottamiseksi huomioon. Näin ollen 

direktiivin 2001/110/EY johdonmukaisen 

täytäntöönpanon vuoksi valta mukauttaa 

tai ajantasaistaa kyseisen direktiivin 

liitteitä tekniikan kehityksen tai 

kansainvälisten standardien kehityksen 

huomioon ottamiseksi olisi myös 

siirrettävä komissiolle. 

Poistetaan. 



Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 

tekninen kehitys ja tarpeen mukaan 

kansainvälisten standardien kehittyminen, 

valta antaa säädöksiä perussopimuksen 

290 artiklan mukaisesti olisi näin ollen 

siirrettävä komissiolle direktiivin 

2001/110/EY liitteissä oleviin 

tuotekuvauksiin ja määritelmiin liittyvien 

teknisten ominaisuuksien 

mukauttamiseksi tai ajantasaistamiseksi. 

Poistetaan. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2001/110/EY 

2 artikla – 5 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

”5. Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen 

luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän 

direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen 

tuotteiden ainesosana direktiivin 

2000/13/EY 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla”. 

”5. Siitepölyä, joka on hunajalle ominainen 

luonnollinen osatekijä, ei pidetä tämän 

direktiivin liitteessä 1 määriteltyjen 

tuotteiden ainesosana asetuksen (EU) 

N:o 1169/2011/EY 2 artiklan 2 kohdan 

f alakohdassa tarkoitetulla tavalla”. 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2001/110/EY 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla Poistetaan. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 6 a artiklan 

mukaisesti liitteessä I esitettyihin 

nimityksiin, tuotekuvauksiin ja 

määritelmiin sekä liitteessä II esitettyihin 

hunajan koostumusta koskeviin 

vaatimuksiin liittyvien teknisten 

 



ominaisuuksien muuttamiseksi tekniikan 

kehityksen ja tarvittaessa asianomaisten 

kansainvälisten standardien kehityksen 

huomioon ottamiseksi. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2001/110/EY 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään 4 ja 6 artiklassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä 

komissiolle määräämättömäksi ajaksi ... 

päivästä ...kuuta … (Publications Office 

is to fill in the date of entry into force of 

this amending Act). 

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta …* viiden vuoden ajaksi 
4 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 __________________________ 

 * Muutosdirektiivin voimaantulopäivä. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2001/110/EY 

6 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 4 ja 6 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Päätös tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 

jonakin myöhempänä, päätöksessä 

mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 



voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta 

Direktiivi 2001/110/EY 

6 a artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevan 4 ja 6 artiklan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

5. Edellä olevan 4 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 

1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään […]. Niiden on 

viipymättä toimitettava nämä säännökset 

kirjallisina komissiolle. 

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 

1 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään …* . Niiden on 

viipymättä toimitettava nämä säännökset 

kirjallisina komissiolle. 

 ___________________ 

 * 12 kuukautta tämän muutosdirektiivin 

voimaantulopäivästä. 

 


