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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har primært til formål at præcisere i direktiv 2001/110/EF 
(honningdirektivet), at pollen er en naturlig bestanddel af og ikke en ingrediens i honning.
Kommissionen reagerer på en afgørelse truffet af Den Europæiske Unions Domstol 
(Domstolen) i "Bablok"-sagen (sag C-442/09). I denne afgørelse fastlægges det, at pollen er 
en ingrediens i honning i henhold til definitionen i artikel 6, stk. 4, litra a), i direktiv 
2000/13/EF. Det andet væsentlige element i Kommissionens forslag er, at den tidligere 
"udvalgsprocedure" i dette direktiv erstattes med delegerede retsakter, der er omhandlet i 
artikel 290 i TEUF.

Kommissionen og Domstolen har forskellige holdninger. Kommissionen gør gældende, at 
pollen forekommer naturligt i honning, eftersom pollen kommer ind i bistadet som følge af 
biernes aktiviteter og forbliver i honningen uafhængigt af menneskelige handlinger.
Domstolen lægger på sin side vægt på, at centrifugeringen af bikagerne ved indsamlingen af 
honningen kan medføre, at indholdet af ikke blot cellerne med honning udvindes, men også at 
indholdet af de naboceller, der er bestemt til oplagring af pollen, udvindes. Følgelig bliver den 
andel af pollen, som findes i honning, i de fleste tilfælde øget af biavlere under 
udvindingsprocessen.

Domstolens afgørelse har givet anledning til grundlæggende spørgsmål om sameksistensen 
mellem genetisk modificerede afgrøder og biavl. Domstolen fastlagde, at honning, der 
indeholder genetisk modificeret pollen, bør have en tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 for at kunne blive bragt i omsætning. Denne afgørelse finder 
ligeledes anvendelse, uanset om pollen defineres som en ingrediens eller en bestanddel.

Ordførerens holdning

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at behandle pollen som en naturlig 
bestanddel af honning.

Konsekvenser for biavlssektoren

Ordføreren vurderer, at det er nødvendigt at fokusere på de direkte og indirekte konsekvenser 
for biavlssektoren i forbindelse med den eventuelle vedtagelse af forslaget.

Honning anses for at være et naturligt produkt, der er sundt. Følgelig kan en eventuel 
mærkning af honning som et produkt, der indeholder genetisk modificeret pollen som 
ingrediens, have en klar indvirkning på honnings ry som et naturligt produkt. Såfremt pollen 
benævnes som en ingrediens, kan forbrugerne tro, at pollen er et særskilt produkt, der er tilsat 
honningen, selv om dette ikke er tilfældet.

Klassificeringen af pollen som en ingrediens ville i betydeligt omfang øge omkostningerne i 
forbindelse med de prøver, der skal foretages for at få de oplysninger, som er nødvendige for 
mærkningen. Omkostningernes konsekvenser kan være væsentlige og overstige de nuværende 
produktionsomkostninger per bistade, der vil være forskellige for hobbybiavlere og de 
professionelle biavlere, som producerer store mængder honning. Som følge af 
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stordriftsfordele kan professionelle biavlere nemt bære byrden, således at denne ændring i 
højere grad vil berøre de biavlere, som producerer små mængder. Det er muligt, at visse 
hobbybiavlere ophører med deres hobbyvirksomhed som følge heraf.

På den anden side medfører de øgede produktionsomkostninger som følge af krav om 
yderligere prøver, at detailprisen stiger.

Kommissionens forslag bestrider desuden ikke Domstolens afgørelse. Efter ændringen af 
direktiv 2001/110/EF vil honning, som indeholder genetisk modificeret pollen, fortsat være 
omfattet af artikel 3, stk. 1, litra c), i denne forordning som "fødevarer, der er fremstillet af 
GMO'er". Dette betyder, at mængden af tilladt genetisk modificeret pollen i forhold til 
tærsklen på 0,9 %, som er mærkningsgrænsen, vil skulle udregnes som en procentdel af den 
samlede mængde honning som et produkt, der kun består af en enkelt ingrediens, frem for 
som en procentdel af den samlede mængde pollen.

Det er højst usandsynligt, at forekomsten af genetisk modificeret pollen overstiger den tilladte 
tærskel for honning. I praksis ligger værdierne i honning på mellem 0,005 % og 0,05 % (alle 
ingredienser indbefattet, herunder pollen). I ekstreme tilfælde, hvor den samlede mængde 
uopløseligt stof i vand er pollen, og pollenet udelukkende er af genetisk modificeret 
oprindelse, vil denne udgøre mellem 0,005 % og 0,5 % af honningens samlede vægt. Ved 
udgangen af maj 2013 var der ingen metode til at fastlægge mængden af genmodificeret 
pollen i den samlede mængde pollen.

Tærsklen på 0,9 % gælder for fødevarer og producenter af økologiske produkter. I denne 
henseende vil der opstå forskelsbehandling mellem biavlere og producenter af økologiske 
fødevarer, som kan medføre spændinger mellem sektorerne.

Debatten om sameksistens

Ordføreren vil gerne understrege, at debatten om ændring af honningdirektivet ikke skal 
forveksles med debatten om sameksistens. I 2012 dyrkede fem medlemsstater (Den Tjekkiske 
Republik, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien) genmodificerede organismer 
kommercielt, hovedsageligt i form af majs MON 810, der er skadedyrsresistent. Ikke-tilladte 
genetisk modificerede organismer og de hermed forbundne ingredienser er ikke tilladte på 
markedet, og derfor finder forordningen om mærkning af genmodificerede organismer ikke 
anvendelse.

Denne usikkerhed for så vidt angår forekomsten af genmodificerede marker og de hermed 
forbundne konsekvenser ser ud til at være centrale for debatten om miljøkonsekvenser 
generelt. Disse konsekvenser er imidlertid ikke direkte forbundet med Kommissionens forslag 
til honningdirektivet, men snarere resultatet af, at flere lande endnu ikke på korrekt vis har 
gennemført direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
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ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne1 defineres en ingrediens som 
ethvert stof, der anvendes ved fremstilling 
eller tilberedning af en fødevare, og som 
stadig findes i færdigvaren, eventuelt i 
ændret form. Denne definition antyder en 
bevidst anvendelse af et stof ved 
fremstilling eller tilberedning af en 
fødevare. I betragtning af honnings 
naturlige karakter og især den naturlige 
årsag til, at de stoffer, der er 
karakteristiske for honning, herunder 
pollen, findes i honningen, er det 
nødvendigt at præcisere, at pollen og 
eventuelle andre bestanddele, der er 
karakteristiske for honning, ikke bør 
betragtes som "ingredienser" i honning 
som defineret i forordning (EU) nr. 
1169/2011.
______________
1EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Bilagene til direktiv 2001/110/EF 
indeholder tekniske elementer, der evt. 
skal tilpasses eller ajourføres for at tage 

udgår
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hensyn til udviklingen i relevante 
internationale standarder. Direktivet 
tillægger ikke Kommissionen passende 
beføjelser til omgående at tilpasse eller 
ajourføre disse bilag for at tage hensyn til 
udviklingen i internationale standarder. 
Af hensyn til en konsekvent 
gennemførelse af direktiv 2001/110/EF 
bør beføjelsen til at tilpasse eller ajourføre 
bilagene til nævnte direktiv for at tage 
hensyn til ikke blot de tekniske fremskridt, 
men også til udviklingen i de 
internationale standarder, også tillægges 
Kommissionen.

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor 
ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling og en eventuel udvikling i 
internationale standarder bør 
Kommissionen, i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290, derfor tillægges 
beføjelser til at tilpasse eller ajourføre de 
tekniske specifikationer vedrørende 
produktbeskrivelser og definitioner i 
bilagene til direktiv 2001/110/EF.

udgår

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor 
ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 5 
vedrørende ændring af de tekniske 
specifikationer med hensyn til navne, 
produktbetegnelser og definitioner i bilag 
I og honnings kendetegn og 
sammensætning i bilag II for at tage 
hensyn til den tekniske udvikling og, hvor 
det er relevant, udviklingen i relevante 
internationale standarder.

udgår

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor 
ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 og 6
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den […] 
(Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act). 

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den […] (EUT: Indsæt datoen 
for denne ændringsretsakts ikrafttræden). 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
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tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor 
ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 6 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 4 og 6 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Bilagene indeholder elementer, der er af afgørende betydning for direktivet, og falder derfor 
ikke ind under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest 
den [dato]. De tilsender straks 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden
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Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

De tilsender straks Kommissionen disse 
love og bestemmelser.
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