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Ændringsforslag 8
Julie Girling, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler. Domstolens dom 
byggede på den betragtning, der var 
baseret på de fakta, Domstolen fik 
forelagt, at pollen i honning hovedsageligt 
er et resultat af den slyngning, biavleren 
foretager for at opsamle honningen. 
Pollen kommer imidlertid kun ind i 
bistadet som følge af biernes aktivitet, og 
pollen findes naturligt i honning, uanset 
om biavleren ekstraherer honningen ved 
slyngning eller ej. Det er derfor 
nødvendigt at præcisere - uden at dette 
berører anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1829/2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer på genetisk 
modificeret pollen i honning - at pollen er 
en bestanddel i honning og ikke en 
ingrediens efter betydningen i direktiv 
2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF 
af 20. december 2001 om honning bør 
derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(1) I direktiv 2001/110 defineres honning
som det naturlige søde stof, der
frembringes af bier. Honning består 
hovedsagelig af forskellige former for 
sukker, især fruktose og glukose samt 
andre stoffer såsom organiske syrer, 
enzymer og faste partikler fra 
indsamlingen af honning. Med direktiv 
2001/110/EF bevares honnings naturlige 
karakter gennem en begrænsning af 
menneskelig indgriben, som kunne ændre 
ved honningens sammensætning. Navnlig 
forbydes det med direktivet at tilsætte 
nogen form for 
levnedsmiddelingredienser, herunder 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler, 
ligesom andre tilsætninger end honning 
er forbudt. På samme måde forbydes det 
med direktivet at fjerne bestanddele, der er
karakteristiske for honning, herunder 
pollen, med mindre dette er uundgåeligt i
forbindelse med fjernelse af 
uvedkommende stoffer. Disse krav er i
overensstemmelse med Codex 
Alimentarius for honning.

Or. en

Ændringsforslag 9
Bart Staes
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for Verts/ALE-Gruppen
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler. Domstolens dom 
byggede på den betragtning, der var 
baseret på de fakta, Domstolen fik 
forelagt, at pollen i honning hovedsageligt 
er et resultat af den slyngning, biavleren 
foretager for at opsamle honningen. 
Pollen kommer imidlertid kun ind i 
bistadet som følge af biernes aktivitet, og 
pollen findes naturligt i honning, uanset 
om biavleren ekstraherer honningen ved 
slyngning eller ej. Det er derfor 
nødvendigt at præcisere - uden at dette 
berører anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1829/2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer på genetisk 
modificeret pollen i honning - at pollen er 
en bestanddel i honning og ikke en 
ingrediens efter betydningen i direktiv 
2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF 
af 20. december 2001 om honning bør 
derfor ændres i overensstemmelse 
hermed.

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen, der 
stammer fra genetisk modificerede 
afgrøder, anses for at udgøre en ingrediens 
i honning eller kosttilskud, der indeholder 
pollen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 
1925/2006 og om ophævelse af 
Kommissionens direktiv 87/250/EØF, 
Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr.
608/2004.

Or. en

Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.
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Ændringsforslag 10
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning 
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler. Domstolens dom 
byggede på den betragtning, der var 
baseret på de fakta, Domstolen fik 
forelagt, at pollen i honning hovedsageligt 
er et resultat af den slyngning, biavleren 
foretager for at opsamle honningen. 
Pollen kommer imidlertid kun ind i 
bistadet som følge af biernes aktivitet, og 
pollen findes naturligt i honning, uanset 
om biavleren ekstraherer honningen ved 
slyngning eller ej. Det er derfor 
nødvendigt at præcisere - uden at dette 
berører anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1829/2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer på genetisk 
modificeret pollen i honning - at pollen er 
en bestanddel i honning og ikke en 
ingrediens efter betydningen i direktiv 
2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF 
af 20. december 2001 om honning bør 
derfor ændres i overensstemmelse 
hermed.

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning 
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr.
608/2004.

Or. en

Ændringsforslag 11
Renate Sommer
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Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning 
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler. Domstolens dom 
byggede på den betragtning, der var baseret 
på de fakta, Domstolen fik forelagt, at 
pollen i honning hovedsageligt er et 
resultat af den slyngning, biavleren 
foretager for at opsamle honningen. Pollen 
kommer imidlertid kun ind i bistadet som 
følge af biernes aktivitet, og pollen findes 
naturligt i honning, uanset om biavleren 
ekstraherer honningen ved slyngning eller 
ej. Det er derfor nødvendigt at præcisere -
uden at dette berører anvendelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1829/2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer på 
genetisk modificeret pollen i honning - at 
pollen er en bestanddel i honning og ikke 
en ingrediens efter betydningen i direktiv 
2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF 
af 20. december 2001 om honning bør 
derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning 
anses for at udgøre en ingrediens efter 
betydningen i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler. Når Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne 
træder i kraft den 13. december 2014, 
ophæves og erstattes dette direktiv. 
Domstolens dom byggede på den 
betragtning, der var baseret på de fakta, 
Domstolen fik forelagt, at pollen i honning 
hovedsageligt er et resultat af den 
slyngning, biavleren foretager for at 
opsamle honningen. Pollen kommer 
imidlertid kun ind i bistadet som følge af 
biernes aktivitet, og pollen findes naturligt 
i honning, uanset om biavleren ekstraherer 
honningen ved slyngning eller ej. Det er 
derfor nødvendigt at præcisere - uden at 
dette berører anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/2003 af 22. september 2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer på genetisk modificeret pollen 
i honning - at pollen er en bestanddel i 
honning og ikke en ingrediens efter 
betydningen i forordning (EU) nr.
1169/2011. Rådets direktiv 2001/110/EF af 
20. december 2001 om honning bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed.

Or. de
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Ændringsforslag 12
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Honning har ry for at være et 
naturligt, gavnligt og sundt produkt.  Dets 
høje næringsværdi og dets evne til at 
behandle forskellige lidelser er utvivlsomt 
grundfæstet i forbrugernes opfattelse. 
Forekomsten af genetisk modificeret 
pollen i honningen vil afgjort indvirke på 
denne opfattelse. Derfor anses det i 
medfør og forlængelse af 
anvendelsesområdet for artikel 12, stk. 4 i 
forordning 1829/2003 og med henblik på 
at tage hensyn til de særlige forhold, der 
gør sig gældende for denne fødevare og 
for opfattelsen af dens næringsværdi, for 
nødvendigt at opstille krav om, at 
forekomsten af ethvert spor af genetisk 
modificerede stoffer i honnings pollen 
skal være angivet i produktets mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 13
Julie Girling, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Pollen udgør en del af honnings 
kendetegn og sammensætning som fastsat 
i direktiv 2001/110/EF. Foreliggende 
dokumentation, herunder empiriske og 
videnskabelige data, bekræfter, at 
honningbier er kilden til tilstedeværelsen 
af pollen i honning. Der falder pollenkorn 
ned i den nektar, der indsamles af 
honningbier.  Inde i bistaden omdanner 
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bierne den indsamlede nektar, der 
indeholder pollenkorn, til honning. Ifølge 
foreliggende oplysninger kan yderligere 
pollen i honning stamme fra pollen i biers 
hår, pollen i luften inde i bistadet og fra 
pollen pakket af bier i celler, der ved et 
tilfælde kan åbne sig under biavlernes 
slyngning af honningen. Pollen kommer 
således ind i bistadet som følge af biernes 
aktivitet, og pollen findes naturligt i 
honning, uanset om biavleren ekstraherer 
honningen eller ej. Desuden er der ingen 
forsætlig tilsætning af pollen til honning 
fra biavlernes side, idet en sådan 
tilsætning er forbudt i henhold til direktiv 
2001/10/EF. 

Or. en

Ændringsforslag 14
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Eftersom honning er et 
naturprodukt, bør det være fritaget for 
kravet om at være forsynet med en 
ingrediensliste.

Or. en

Ændringsforslag 15
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Eftersom honning er et 
naturprodukt, bør det være fritaget for 
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kravet om at være forsynet med en 
ingrediensliste.

Or. en

Ændringsforslag 16
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Eftersom honning er et 
naturprodukt, bør det være fritaget for 
kravet om at være forsynet med en 
ingrediensliste.

Or. en

Begrundelse

Forordning 1169/2011 giver mulighed for at fritage visse produkter, såsom frisk frugt og 
grøntsager samt ost, fra kravet om at være forsynet med en ingrediensliste. Honning bør 
tilføjes til listen over produkter, der er undtaget.

Ændringsforslag 17
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) For at tage hensyn til forbrugernes 
stigende følsomhed over for 
tilstedeværelsen af genetisk modificerede 
organismer i fødevarer og til deres ret til 
at blive informeret herom i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober og Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EU) nr. 1829/2003 af 
22. september 2003 bør Rådets direktiv 
2001/110/EF af 20. december 2001 
ændres i overensstemmelse hermed.

Or. sl

Ændringsforslag 18
Julie Girling, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne 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 til 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.
__________________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Ændringsforslag 19
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I overensstemmelse med direktiv 
2001/18 og forordning 1829/2003 skal 
utilsigtet forekomst af stoffer, der 
indeholder genetisk modificeret dna 
og/eller genetisk modificerede proteiner, i 
honning undgås.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af betragtning 28 i forordning 1829/2003, at biavlere bør undgå utilsigtet 
tilstedeværelse af gmo'er i andre produkter. Artikel 26a af direktiv 2001/18 opererer med 
foranstaltninger til at undgå utilsigtet tilstedeværelse af gmo’er, og den tilhørende meddelelse 
fra Kommissionen af 13. juli 2010 om regningslinjer for udvikling af nationale 
sameksistensforanstaltninger fastslår, at landbrugeres ret til frit at vælge, om de vil dyrke 
genmodificerede afgrøder eller ej, skal sikres. Dette frie valg bør også gælde for biavlere.

Ændringsforslag 20
Julie Girling, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 
22. september 2003 om genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer på 
honning, der indeholder genetisk 
modificeret pollen, eftersom en sådan 
honning udgør en fødevare fremstillet af 
genetisk modificerede organismer som 
omhandlet i nævnte forordning. I sag C-
442/09, Karl Heinz Bablok m.fl. mod 
Freistaat Bayern afgjorde Domstolen, at 
det afgørende kriterium for anvendelsen 
af forordning (EF) nr. 1829/2003, som 
anført i betragtning 16 heraf, er, hvorvidt 
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der i fødevaren findes materiale 
hidrørende fra det genetisk modificerede 
udgangsmateriale. Honning, der 
indeholder genetisk modificeret pollen, 
bør derfor betragtes som hørende under 
"fødevarer, der er fremstillet af eller 
indeholder ingredienser, der er fremstillet 
af gmo'er", jf. artikel 3, stk. 1), litra c), i 
forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Bestemmelsen om, at pollen ikke er en 
ingrediens i honning, påvirker derfor ikke 
Rettens konklusion i ovennævnte sag om, 
at honning, der indeholder genetisk 
modificeret pollen, er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, navnlig 
de krav heri, der vedrører forudgående 
tilladelse til markedsføring, tilsyn og, hvor 
dette er relevant, mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 21
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 c) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
1829/2003 af 22. september 2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer skal honning og andre 
fødevarer eller kosttilskud, som 
indeholder pollen, der stammer fra 
genetisk modificerede afgrøder, mærkes 
som fødevarer, der indeholder 
ingredienser, der er fremstillet af genetisk 
modificerede organismer.

Or. en
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Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag 22
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Forordning 1169/2011 indikerer, at 
en ingrediens er et stof, der anvendes ved 
fremstillingen af en fødevare. Det er 
absolut nødvendigt for produktionen af 
honning og for bestøvning af afgrøder, at 
bier bevidst bringes til at besøge bestemte 
plantearter, idet sammensætningen af 
honning primært afhænger af, hvor 
bistaderne er placeret, og hvornår der 
høstes. Pollen, der stammer fra genetisk 
modificerede afgrøder, bør derfor 
betragtes som artsspecifikke ingredienser.

Or. en

Begrundelse

Dette er under alle omstændigheder gængs praksis i laboratorierne i dag og er i 
overensstemmelse med, hvordan andre fødevarer testes i dag. Honning bør ikke behandles 
anderledes end andre fødevare i denne henseende. F.eks. er det meget sandsynligt, at næsten 
al pollen i "rapshonning" fra Canada stammer fra genmodificerede afgrøder. Det ville derfor 
være højst misvisende for forbrugeren, hvis denne type honning ikke skulle mærkes som 
"indeholdende ingredienser, der er fremstillet af gmo'er".

Ændringsforslag 23
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 e (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Tilstedeværelsen af pollen, der 
stammer fra genetisk modificerede 
organismer, i honning kan – ligesom 
tilstedeværelsen af gmo'er i enhver anden 
afgrøde – rent teknisk undgås ved 
gennemførelse af passende 
foranstaltninger for sameksistens.

Or. en

Begrundelse

At sørge for en passende afstand mellem marker med genmodificerede afgrøder og bistader er 
en let måde at undgå forurening.

Ændringsforslag 24
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) Sameksistensforanstaltninger på 
medlemsstatsniveau udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 26a i 
direktiv 2001/18 bør sikre, at der ikke er 
behov for standardanalyser af honning, 
bl.a. ved at fastsætte mindstekrav 
vedrørende afstande.

Or. en

Begrundelse

I Tyskland anmoder supermarkeder allerede i dag om dokumentation for, at honning er gmo-
fri. En tilstrækkelig afstand fra marker med genmodificerede afgrøder til bistader accepteres 
som dokumentation, og derfor er der i de fleste tilfælde ikke behov for nogen analyse. Det 
samme fastslås i de officielle kriterier for mærkningen "gmo-fri".
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Ændringsforslag 25
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1g) Der kommer pollen ind i honningen 
både som resultat af biernes aktivitet og 
som resultat af den centrifugering, som 
biavleren foretager. Da bier målrettet 
placeres, så de indsamler bestemt 
plantespecifikt pollen, og da biavleren 
bevidst foretager en centrifugering, kan 
tilstedeværelsen af pollen i honning ikke 
betragtes som tilfældig. 

Or. en

Begrundelse

Forekomsten af pollen i honning er en naturlig ting. F.eks. er det meget sandsynligt, at 
næsten al pollen i "rapshonning" fra Canada stammer fra genmodificerede afgrøder. Hvis der 
er rapsmarker rundt on bistaderne, er det indlysende, at pollen fra planterne vil havne i 
honningen. Det ville derfor være højst misvisende for forbrugeren, hvis denne type honning 
ikke skulle mærkes som "indeholdende ingredienser, der er fremstillet af gmo'er".

Ændringsforslag 26
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at sikre informationsfrihed og 
frit valg for forbrugerne og i betragtning 
af honnings særlige karakteristika 
behandles pollen i direktivet som en 
ingrediens, men udelukkende i henhold til 
artikel 2 og artikel 12, stk. 2), i forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. en



PE519.529v01-00 16/36 AM\1005037DA.doc

DA

Ændringsforslag 27
Kriton Arsenis

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 
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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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 
hensyn til udviklingen i relevante 
internationale standarder. Direktivet 
tillægger ikke Kommissionen passende 
beføjelser til omgående at tilpasse eller 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

De bilag, der henvises til, indeholder væsentlige elementer og bør derfor ikke være underlagt 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 29
Renate Sommer

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 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.

(4) Bilag II til direktiv 2001/110/EF 
indeholder tekniske elementer, der evt. skal 
tilpasses eller ajourføres for at tage hensyn 
til udviklingen i relevante internationale 
standarder. Direktivet tillægger ikke 
Kommissionen passende beføjelser til 
omgående at tilpasse eller ajourføre dette
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 bilag II til nævnte direktiv 
for at tage hensyn til ikke blot de tekniske 
fremskridt, men også til udviklingen i de 
internationale standarder, også tillægges 
Kommissionen.

Or. de
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Ændringsforslag 30
Kriton Arsenis

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

Or. en

Ændringsforslag 31
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Or. en

Begrundelse

Karakteristika vedrørende produktbeskrivelser og –definitioner er væsentlige elementer og 
bør derfor ikke være underlagt delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 32
Alojz Peterle

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Renate Sommer

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.

(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 i bilag II til 
direktiv 2001/110/EF.

Or. de

Ændringsforslag 34
João Ferreira
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Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der henviser til, at honning er et 
naturprodukt med egenskaber, der afviger 
fra de fleste andre fødevarer, og som er 
kendt for sine helbredende egenskaber og 
sin indvirkning på fordøjelsen og 
energiniveauet; der henviser til, at 
honning, som er udvundet af nektar fra 
utallige blomster, kombineret med de 
gavnlige egenskaber, der findes i en bred 
vifte af plantearter, indeholder vigtige 
stoffer, som er afgørende for den 
menneskelige organisme, såsom calcium, 
fosfor, glukose, fruktose, natrium, kalium, 
magnesium og jern, og at dette 
naturprodukt i den rette form kan være 
gavnligt mod anæmi, astma, 
lungebetændelse, bronchitis, influenza, 
hæshed, hoste og hjerteproblemer

Or. pt

Ændringsforslag 35
João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) der henviser til, at forbrugerne har 
ret til produktoplysninger, og at det, i 
betragtning af at der på markedet findes 
honning, der indeholder pollen fra 
genetisk modificerede organismer, er 
nødvendigt, at disse oplysninger gives på 
gennemsigtig vis og gøres tilgængelige for 
forbrugerne;

Or. pt
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Ændringsforslag 36
João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) der henviser til, at der på nuværende 
tidspunkt ikke er nogen restriktioner på 
genetisk modificerede afgrøder, der 
dyrkes i umiddelbar nærhed af de 
traditionelle honningproducerende 
områder, og at pollen fra sådanne 
afgrøder ender med at forurene honning, 
der produceres på disse områder; der 
henviser, til at dyrkning af genetisk 
modificerede afgrøder på marker tæt på 
bistader kan føre til, at honning bliver 
forurenet med pollen fra nævnte afgrøder

Or. pt

Ændringsforslag 37
Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Titlen på Rådets direktiv 2001/110/EF 
om honning affattes således: 
"Rådets direktiv 2001/110/EF om 
honning og biavlsprodukter"

Or. en

Ændringsforslag 38
Michel Dantin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 1a 
Andre biavlsprodukter end honning 
defineres i bilag Ia"

Or. en

Ændringsforslag 39
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
5):

udgår

‘5. Eftersom pollen er en naturlig 
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens 
som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF i de produkter, der er 
defineret i bilag I til dette direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 40
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Alojz Peterle



AM\1005037DA.doc 23/36 PE519.529v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
5):

udgår

‘5. Eftersom pollen er en naturlig 
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens 
som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF i de produkter, der er 
defineret i bilag I til dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag 41
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eftersom pollen er en naturlig 
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens 
som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF i de produkter, der er defineret 
i bilag I til dette direktiv.

Eftersom pollen er en naturlig 
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens 
som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF i de produkter, der er defineret 
i bilag I til dette direktiv. Imidlertid 
betragtes pollen som en ingrediens som 
omhandlet i artikel 2 og artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/110/EF 
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eftersom pollen er en naturlig
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens
som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 
2000/13/EF i de produkter, der er 
defineret i bilag I til dette direktiv."

Pollen er en karakteristisk bestanddel i 
honning, men i dette direktiv betragtes det
som en ingrediens som omhandlet i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 43
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 2 indsættes følgende som nr. 5):
6. I henhold til og i forlængelse af 
anvendelsesområdet for artikel 12, stk. 4 i 
forordning 1829/2003 skal ethvert spor af 
genmodificeret pollen i honning angives 
på produktmærkningen.

Or. en

Ændringsforslag 44
João Ferreira
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes efter 
artikel 2:
"Artikel 2 a (ny)
1. Mærkning på honning bør på passende 
og gennemsigtig vis oplyse om 
tilstedeværelsen af spor af pollen fra 
genetisk modificerede organismer. 
2. Inden honningen bringes i omsætning, 
skal den analyseres og ethvert eventuelt 
indhold af gmo-pollen identificeres. Den 
analyse der kræves til dette formål, skal 
ikke udgøre nogen ekstraudgift for
biavleren.
3. I tilfælde, hvor det konstateres, at der er 
gmo-pollen til stede, skal dets oprindelse 
identificeres for at afgøre, hvorvidt det er 
til stede som følge af en forurening. Hvis 
dette viser sig at være tilfældet, skal EU 
fuldt ud kompensere den pågældende 
biavler for vedkommendes indkomsttab.

4. EU skal forhindre anvendelsen af 
genetisk modificerede afgrøder i 
traditionelle honningproducerende 
områder og skal garantere en gmo-fri 
minimumssikkerhedsperimeter for at 
forhindre forurening."

Or. pt

Ændringsforslag 45
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 4, litra a)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2, nr. 4, litra a) affattes hermed 
således:
Det eller de oprindelseslande, hvor 
honningen er høstet, og de respektive 
procentdele skal angives på etiketten.

Or. pt

Ændringsforslag 46
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
5):
"5. Som undtagelse fra artikel 9 i 
forordning 1169/2011 kræves der ikke 
nogen ingrediensliste for honning. 
Imidlertid betragtes pollen som en 
ingrediens som omhandlet i artikel 2 og 
artikel 12 i forordning (EF) nr. 
1829/2003."

Or. en

Ændringsforslag 47
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
5):
"5. Som undtagelse fra artikel 9 i 
forordning 1169/2011 kræves der ikke 
nogen ingrediensliste for honning."

Or. en

Ændringsforslag 48
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Alojz Peterle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
5):
"5. Som undtagelse fra artikel 9 i 
forordning 1169/2011 kræves der ikke 
nogen ingrediensliste for honning.

Or. en

Begrundelse

Forordning 1169/2011 giver mulighed for at fritage visse produkter, såsom frisk frugt og 
grøntsager samt ost, fra kravet om at være forsynet med en ingrediensliste. Honning bør 
tilføjes til listen over produkter, der er undtaget.

Ændringsforslag 49
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)



PE519.529v01-00 28/36 AM\1005037DA.doc

DA

Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
6):
“6. Honning og andre fødevarer eller 
kosttilskud, der indeholder pollen, som 
stammer fra genetisk modificerede 
afgrøder, skal betragtes som fødevarer, 
der indeholder ingredienser fremstillet af 
genetisk modificerede organismer, og skal 
mærkes i overensstemmelse med kravene i 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og især 
artikel 12, stk. 2 og artikel 24, stk. 2, 
heraf."

Or. en

Begrundelse

Ændring som følge af Domstolens dom af 6. september 2011.

Ændringsforslag 50
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) I artikel 2 indsættes følgende som nr. 
7):
“7. Med henblik på mærkning af pollen, 
der stammer fra genetisk modificerede 
organismer, skal tærskelværdien for 
mærkning, jf. artikel 2, stk. 2 og artikel 
24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1829/2003, udregnes artsspecifikt."

Or. en
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Begrundelse

Det må præciseres, at mærkningsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 gælder for 
honning, på samme måde som de gælder for alle andre fødevarer. Grænseværdierne for gmo-
mærkning (hvis forureningen er tilfældig eller teknisk set uundgåelig) gælder for hver enkelt 
ingrediens. F.eks. er det meget sandsynligt, at næsten al pollen i "rapshonning" fra Canada 
stammer fra genmodificerede afgrøder. Hvis der er rapsmarker rundt on bistaderne, er det 
indlysende, at pollen fra planterne vil havne i honningen. Det ville derfor være højst 
misvisende for forbrugeren, hvis denne type honning ikke skulle mærkes som "indeholdende 
ingredienser, der er fremstillet af gmo'er".

Ændringsforslag 51
Kriton Arsenis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Or. en

Ændringsforslag 53
Renate Sommer

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.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 5 
vedrørende ændring af de tekniske 
specifikationer med hensyn 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.

Or. de

Ændringsforslag 54
Kriton Arsenis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF 
Artikel 6 a – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

De delegerede beføjelser i artikel 4 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den […]. (Publikationskontoret 
indsætter datoen for denne 
ændringsretsakts ikrafttræden).

Or. en

Ændringsforslag 55
Renate Sommer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

De delegerede beføjelser i artikel 4,
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den […]. (Publikationskontoret 
indsætter 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 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. de

Ændringsforslag 56
Kriton Arsenis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 6 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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.
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Or. en

Ændringsforslag 58
Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 6 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 4 og 6 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 59
Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I bilag I affattes nr. 1 således:
"1. Ved "honning" forstås det naturlige 
søde stof, der frembringes af Apis 
mellifera-bier på grundlag af 
plantenektar eller udsvedning fra planters 
levende dele eller ekskrementer fra 
plantesugende insekter på planters 
levende dele, som bierne opsuger, 
omdanner ved at blande dem med deres 
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egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, 
deponerer og lader modne i 
honningtavler. Honning består 
hovedsageligt af forskelligt 
sukkerindhold, især fruktose og glukose, 
samt andre stoffer såsom organiske syrer, 
enzymer og faste partikler fra 
indsamlingen af honning, herunder 
pollen, medens ingen af disse stoffer og 
partikler kan betragtes som en ingrediens 
i honning."

Or. en

Ændringsforslag 60
Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Et bilag Ia affattes som følger:
"BILAG Ia
Navne, produktbeskrivelser og –
definitioner af biavlsprodukter
1. "Bivoks": naturligt fedtholdigt stof, 
som arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
i opbygningen af honningtavler.
2. "Gelée royale": det naturlige stof, der 
udskilles af svælg- og kindbakkirtlerne på 
arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som er beregnet som foder for larverne og 
dronningen, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer. Gelée royale 
produceres af bier, som kun fodres med 
deres naturlige fødemidler (pollen, nektar 
og honning) i den periode, hvor de 
producerer gelée royale.
3. "Propolis": det stof, som arbejdsbier af 
arten Apis mellifera indsamler fra visse 
planter, og som efterfølgende blandes med 
deres egne sekreter (navnlig voks og spyt) 
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med henblik på anvendelse som 
bindemiddel.
4. "Pollen": et kompakt stof, der er mere 
eller mindre sfærisk, som følge af 
agglutination af blomsters mandlige 
kønsceller ved hjælp af nektar, 
spytsekretion og den mekaniske virkning 
af Apis melliferabiers tredje par ben, som 
indsamles og presses sammen til 
pollenklumper om bagbenene med 
henblik på deponering og efterfølgende 
lagring i stadet, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer.
5. "Pollen i tavler eller bibrød": 
pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har 
gennemgået visse naturlige processer som 
følge af tilstedeværelsen af enzymer og 
mikroorganismer. Dette pollen kan 
eventuelt være dækket af honning."

Or. en

Ændringsforslag 61
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
Alojz Peterle

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 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest 
den [12 måneder efter dens ikrafttræden].
De tilsender straks Kommissionen disse 
love og bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Alojz Peterle

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 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest 
den [12 måneder efter dens ikrafttræden].
De tilsender straks Kommissionen disse 
love og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Det 
konsolideres med det direktiv, som det 
ændrer, senest tre måneder efter dets 
offentliggørelse.

Or. fr


