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BEKNOPTE MOTIVERING

Onderhavig Commissievoorstel heeft hoofdzakelijk tot doel in Richtlijn 2001/110/EG, de 
zogenaamde honingrichtlijn, te verduidelijken dat stuifmeel een natuurlijk bestanddeel en niet 
een ingrediënt van honing is. De Commissie reageert hiermee op een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in de zaak "Bablok" (zaak C-442/09), waarin wordt 
gesteld dat stuifmeel volgens de definitie van artikel 6, lid 4, onder a), van 
Richtlijn 2000/13/EG een ingrediënt van honing is. Daarnaast strekt het Commissievoorstel 
ertoe de vroegere zogenaamde comitologieprocedure van de honingrichtlijn te vervangen door 
de in artikel 290 van het VWEU bedoelde gedelegeerde handelingen.

De Commissie en het HvJ-EU verschillen van mening. De Commissie stelt dat stuifmeel van 
nature in honing voorkomt daar het door toedoen van de bijen in de bijenkast terechtkomt en 
in de honing aanwezig blijft, ongeacht de door de mens verrichte handelingen. Het Hof 
benadrukt daarentegen dat wanneer honingraten bij het vergaren van de honing worden 
geslingerd, niet alleen de inhoud van de honingcellen maar ook die van de aangrenzende 
stuifmeelopslagcellen kan vrijkomen. Bijgevolg neemt de in de honing aangetroffen 
hoeveelheid stuifmeel in de meeste gevallen toe wanneer de imkers de raten oogsten.

De uitspraak van het Hof roept fundamentele vragen op over het naast elkaar bestaan van 
genetisch gemodificeerde gewassen en bijenteelt. Het Hof is van oordeel dat krachtens 
artikel 4, lid 2, van Verordening nr. 1829/2003 een vergunning nodig is om honing die 
genetisch gemodificeerd stuifmeel bevat, in de handel te brengen. Deze conclusie geldt 
ongeacht of het stuifmeel als een ingrediënt of als een bestanddeel wordt gedefinieerd.

Standpunt van uw rapporteur voor advies

De rapporteur voor advies stemt in met het voorstel van de Commissie om stuifmeel als een 
natuurlijk bestanddeel van honing te beschouwen.

Gevolgen voor de bijenhouderij

De rapporteur voor advies acht het nodig aandacht te schenken aan de directe en indirecte 
gevolgen voor de bijenteeltsector bij het al dan niet aannemen van dit voorstel.

Honing staat te boek als een gezond, natuurlijk product. Mocht honing bestempeld worden als 
een product dat genetisch gemodificeerd stuifmeel als ingrediënt bevat, dan zal dat de faam 
van honing als een natuurlijk product ongetwijfeld aantasten. Als stuifmeel een ingrediënt 
wordt genoemd, kan de consument denken dat stuifmeel een afzonderlijk product is dat aan 
de honing wordt toegevoegd, terwijl dat niet zo is. 

Wordt stuifmeel als een ingrediënt bestempeld, dan zouden de tests om de nodige inlichtingen 
voor de etikettering te verkrijgen veel meer gaan kosten. Die kosten zouden een aanzienlijke 
weerslag kunnen hebben en meer kunnen bedragen dan de huidige productiekosten per 
bijenkast. Bovendien verschilt dit voor hobbyimkers en professionele imkers. Die laatsten 
produceren immers grote hoeveelheden honing en kunnen die lasten vanwege de 
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schaalvoordelen gemakkelijk dragen, terwijl kleinschalige bijenhouders deze wijziging veel 
zwaarder zullen voelen. Mogelijk zullen bepaalde hobbyimkers er dan ook mee ophouden. 

Daarnaast zullen de hogere productiekosten vanwege de extra testvereisten tot hogere 
kleinhandelsprijzen leiden. 

Bovendien druist het Commissievoorstel niet in tegen de conclusie van het HvJ-EU. Na 
wijziging van Richtlijn 2001/110/EG valt honing met genetisch gemodificeerd stuifmeel, als 
"levensmiddel dat met ggo's is geproduceerd", nog altijd onder artikel 3, lid 1, onder c), van 
voornoemde verordening. Dit betekent dat de hoeveelheid toegestaan genetisch gemodificeerd 
stuifmeel voor de toepassing van de etiketteringsdrempel van 0,9% zal moeten worden 
berekend als percentage van de totale hoeveelheid van het product met één ingrediënt 
"honing", en dus niet als percentage van de totale hoeveelheid stuifmeel.

Het is onwaarschijnlijk dat de hoeveelheid genetisch gemodificeerd stuifmeel in honing de 
toegestane drempel overschrijdt. In de praktijk schommelen de waarden in honing tussen 
0,005 en 0,05% (alle ingrediënten samen, inclusief stuifmeel). In een extreem geval waarin de 
totale hoeveelheid niet in water oplosbaar residu stuifmeel is en dat stuifmeel uitsluitend van 
genetisch gemodificeerde oorsprong zou zijn, zou dit neerkomen op 0,005 à 0,05% van het 
totale gewicht aan honing. Eind mei 2013 bestond er geen methode om de hoeveelheid 
genetisch gemodificeerd stuifmeel in de totale hoeveelheid stuifmeel te bepalen.

De drempel van 0,9 % geldt voor voedingsmiddelen en producenten van biologische 
producten. Bijgevolg zal zich een ongelijke behandeling voordoen tussen imkers en 
bioproducenten, wat tussen beide sectoren voor spanning zou kunnen zorgen.

Het debat over het naast elkaar bestaan

De rapporteur voor advies wil erop wijzen dat het debat over de wijziging van de 
honingrichtlijn niet mag worden verward met het debat over het naast elkaar bestaan. In 2012 
werden in vijf EU-lidstaten (Spanje, Portugal, Tsjechië, Roemenië en Slowakije) commercieel 
ggo's verbouwd, grotendeels in de vorm van insectresistente MON 810-maïs. Niet-toegestane 
ggo's en daaruit voortvloeiende ingrediënten mogen niet in de handel worden gebracht. De 
verordening inzake de etikettering van ggo's is dus niet van toepassing. 

De onzekerheid over de aanwezigheid van ggo-velden en de gevolgen daarvan lijkt centraal te 
staan in de discussie over de milieueffecten in het algemeen. Dit heeft echter niet rechtstreeks 
met het Commissievoorstel inzake de honingrichtlijn te maken, maar is veeleer te wijten aan 
het feit dat verscheidene landen Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu nog niet volledig ten uitvoer hebben 
gelegd.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In Verordening (EU) nr. 
1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten1 wordt een "ingrediënt" 
gedefinieerd als elke stof die bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm. Deze definitie impliceert 
een doelbewust gebruik van een stof bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel. Rekening houdend met het 
natuurlijk karakter van honing, en met 
name de natuurlijke oorsprong van de 
aanwezigheid van specifieke bestanddelen 
voor honing, met inbegrip van stuifmeel, 
moet worden verduidelijkt dat stuifmeel 
en elk ander specifiek bestanddeel voor 
honing niet kunnen worden beschouwd 
als "ingrediënt" van honing in de zin van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011.
______________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bijlagen bij Richtlijn 2001/110/EG 
bevatten technische elementen die 
mogelijk moeten worden aangepast of 
geactualiseerd om rekening te houden met 

Schrappen
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ontwikkelingen in de internationale 
normen ter zake. Die richtlijn verleent de 
Commissie geen bevoegdheden om die 
bijlagen in verband met die 
ontwikkelingen snel aan te passen of te 
actualiseren. Met het oog op een 
consistente tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2001/110/EG moet aan de 
Commissie derhalve ook bevoegdheid 
worden verleend om de bijlagen bij die 
richtlijn aan te passen of te actualiseren, 
teneinde niet alleen rekening te houden 
met de technische vooruitgang maar ook 
met ontwikkelingen in de internationale 
normen.

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang en, waar van 
toepassing, met ontwikkelingen in 
internationale normen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag handelingen vast te 
stellen om de technische kenmerken in 
verband met de omschrijvingen en 
definities van producten in de bijlagen bij 
Richtlijn 2001/110/EG aan te passen of te 
actualiseren.

Schrappen

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de benamingen, 
omschrijvingen en definities van de 
producten in bijlage I en de kenmerken 
van de samenstelling van honing in 
bijlage II, teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang en, waar 
van toepassing, met ontwikkelingen in de 
internationale normen ter zake.

Schrappen

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 6 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 4 
en 6 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van (…). (Datum van inwerkingtreding van 
deze wijzigingshandeling in te vullen door 
het Bureau voor Officiële Publicaties).

2. De bevoegdheid om de in artikel 4
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend 
voor een periode van vijf jaar met ingang 
van (….). (Datum van inwerkingtreding 
van deze wijzigingshandeling in te vullen 
door het Bureau voor Officiële 
Publicaties). De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
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bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met perioden van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke periode bezwaar maakt tegen 
verlenging.

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 6 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 4 en 6 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 4 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
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en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [...] aan 
artikel 1, punt 1, te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 12 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn
aan artikel 1, punt 1, te voldoen. Zij delen 
de Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.
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