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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
2001/110/EF om honning
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0530),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0304/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. 
november 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

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 

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 
2011 i sag C-442/09 skal pollen i honning 
anses for at udgøre en ingrediens efter 

                                               
1 EUT C xx af xx, s. xx.
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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.

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. I mellemtiden er 
det direktiv blevet ophævet og erstattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne1. 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 forordning 
(EU) nr. 1169/2011. 

____________
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, der definerer pollen som en bestanddel i honning 
og ikke en ingrediens og præciserer, at honning er et naturligt stof uden nogen ingredienser. 
Direktiv 2000/13/EF, som der henvises til i Kommissionens oprindelige tekst, er imidlertid 
blevet ophævet og erstattet med forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne. Det er derfor passende, at definitionen af pollen som en bestanddel i honning 
foretages i forbindelse med denne forordning.
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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 
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

Begrundelse

Bilagene indeholder væsentlige direktivbestemmelser 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 

udgår
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bilagene til direktiv 2001/110/EF.

Or. en

Begrundelse

Bilagene indeholder væsentlige direktivbestemmelser og falder derfor ikke ind under de 
delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

5. Eftersom pollen er en naturlig 
karakteristisk bestanddel i honning, 
betragtes pollen ikke som en ingrediens 
som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i 
forordning (EU) 1169/2011 i de produkter, 
der er defineret i bilag I til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at definere pollen som en bestanddel i honning 
og ikke en ingrediens. Direktiv 2000/13/EF, som der henvises til i Kommissionens oprindelige 
tekst, er imidlertid blevet ophævet og erstattet med forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne. Det er derfor passende, at definitionen af pollen som en 
bestanddel i honning foretages i forbindelse med denne forordning. 

Ændringsforslag 5

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 

udgår



PR\917474DA.doc 9/13 PE498.152v01-00

DA

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

Begrundelse

Bilagene indeholder væsentlige elementer af 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 6a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4 og 6
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den […] 
(Publikationskontoret udfylder 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
ændringsretsakt).

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den […] (Publikationskontoret 
udfylder ikrafttrædelsesdatoen for denne 
ændringsretsakt). 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. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 5, som sletter artikel 6.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/110/EF
Artikel 1a – 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 fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af eventuelle 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 5, som sletter artikel 6.
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BEGRUNDELSE
Den Europæiske Unions Domstols konklusioner

Ordføreren er helt enig i Kommissionens forslag, som præciserer, at pollen ikke er en 
ingrediens i honning, men snarere en bestanddel.

Codex Alimentarius fastslår i punkt 3.1 i sin standard for honning, at honning er et produkt, 
der består af en enkelt ingrediens. Den gør det også klart, at pollen ikke anses for at være en 
ingrediens i honning:
"3.1. Produkter, der sælges som honning, må ikke være tilsat nogen fødevareingredienser, 
herunder fødevaretilsætningsstoffer, og må ikke indeholde andet end honning. Honning må 
ikke have absorberet noget uacceptabelt stof eller nogen uacceptabel smag, aroma eller farve 
fra fremmede emner under behandling eller opbevaring. Honningen må ikke være begyndt at 
gære eller skumme. Der må ikke fjernes pollen eller indholdsstoffer, som er karakteristiske for 
honning, undtagen i tilfælde, hvor dette er uundgåeligt for at fjerne fremmed uorganisk eller 
organisk materiale."
Ordføreren støtter denne definition af honning.
Kommissionens oprindelige tekst forsømmer at referere til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne. I 
Kommissionens tekst er pollen defineret som en bestanddel og ikke en ingrediens under 
henvisning til artikel 6, stk. 4, i direktiv 2000/13/EF. Forordning (EU) nr. 1166/2011 har 
imidlertid ophævet og erstattet direktiv 2000/13/EF, så der må indføjes behørig reference til 
førstnævnte. Derfor har ordføreren stillet ændringsforslag til Kommissionens tekst med 
henblik på at præcisere, at pollen ikke anses for en ingrediens under henvisning til artikel 2, 
stk. 2, litra f), i forordning 1169/2011.
Denne konklusion har betydelige konsekvenser i forhold til mærkning af honning. Som et 
produkt, der består af en enkelt ingrediens, er honning ikke underlagt mærkningskravene i 
artikel 9, stk. 1 i forordning 1169/2011. At definere pollen som en ingrediens ville gøre, at 
honning blev omfattet af denne artikel, hvilket ville medføre yderligere mærkningskrav for 
den honningproducerende sektor, herunder mange små virksomheder. 

Ordføreren mener, at dette også medvirker til at afklare situationen for forbrugerne, som i 
øjeblikket køber honning med den forståelse, at det er et naturprodukt uden nogen 
ingredienser.
Formålet med Kommissionens forslag er at genetablere situationen som den var, inden 
Domstolens dom1. Med tilføjelse af ordførerens ændringsforslag vil Kommissionen nå dette 
mål. Nu vil direktivet skabe juridisk sikkerhed vedrørende mærkning af ingredienser, uden at 
pålægge producenterne yderligere krav. 
Referencen til genetisk modificerede fødevarer i Domstolens dom må også tages op. 
Kommissionens forslag gør ikke indsigelse mod Domstolens konklusion i sag C-442/09 om, 
at honning, der indeholder genmodificeret pollen, falder ind under anvendelsesområdet for 
forordning (EF) nr. 1829/2003. Efter ændringen af direktiv 2001/110/EF vil honning, som 

                                               
1 Sag C-442/09 Karl Heinz Bablok m.fl. mod Freistaat Bayern.
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indeholder genmodificeret pollen, således fortsat være omfattet af artikel 3, stk. 1, litra c), i 
forordningen som "fødevarer fremstillet af genetisk modificerede organismer (GMO'er)".

Domstolens dom har efterladt mange producenter i juridisk usikkerhed, hvilket igen har haft 
konsekvenser for handelen. For at sikre et velfungerende indre marked, og for at genoprette 
en uhindret import, må sådanne juridiske usikkerheder fjernes. 
I 2010, det seneste år, der findes statistiske oplysninger for, producerede EU 203 000 tons 
honning og importerede omkring 148 000 tons. På grund af klimaet, er EU's produktion ret 
ufleksibel, og det er afgørende at sikre markedsadgang for import for at imødekomme 
efterspørgslen i EU. Efter Domstolens dom er der mange store eksporterende lande, såsom 
Canada, Argentina, Mexico og Chile, der har oplevet problemer med at eksportere til EU. 
Eftersom disse lande dyrker genmanipulerede afgrøder, har der været forstyrrelser i 
handelsstrømmen forårsaget af usikkerhed omkring kravene til testning og/eller mærkning af 
genmanipulerede produkter. Importen fra Canada til EU er i øjeblikket på nul, og importen fra 
andre store eksporterende nationer med dyrkning af genmanipulerede afgrøder er faldet 
dramatisk siden 2011.
Selv inden for det indre marked, har der været problemer. Som en betydelig forbruger af 
honning importerer Tyskland honning fra andre EU-medlemsstater, hvoraf mange dyrker 
tilladte GMO'er. Lignende juridisk usikkerhed som den, tredjelandene står over for, har ført 
til, at der er blevet blokeret for honning fra lande som Spanien og Rumænien i Tyskland. 
Vores mål bør være at genskabe den juridiske sikkerhed for honningproducenter og biavlere 
samt for importører og forbrugere. Hvis Kommissionens forslag vedtages, vil pollen blive 
juridisk bekræftet som en bestanddel. Dette betyder, at mængden af tilladt genmanipuleret 
pollen i forhold til tærsklen på 0,9 %, som er mærkningsgrænsen, vil skulle udregnes som en 
procentdel af den samlede mængde af honningen som et produkt, der indeholder en enkelt 
ingrediens, frem for som en procentdel af den samlede mængde pollen.
Den praktiske betydning af dette er, at tilstedeværelsen af genmanipuleret pollen i honning 
aldrig vil kræve mærkning. Dette skyldes, som det fremgår af Bilag II til dette direktiv, at det 
maksimale vandopløselige indhold (herunder pollen) udgør 0,1 % for honning generelt og 
0,5 % for presset honning. Dette er klart under tærsklen på 0,9 %. 
Pollen fra MON 810-majs er endnu ikke tilladt, hvilket betyder, at medlemsstater, der dyrker 
GMO'er stadig kan blive udsat for testningskrav fra andre medlemsstater. Dette krav vil 
ophøre, når MON 810-pollen er blevet tilladt. Den 18. december 2012 fastslog Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i sin udtalelse om MON 810-pollen, at:
"den genetiske modificering i MON 810-majs ikke udgør nogen yderligere sundhedsrisiko, 
hvis pollen fra MON 810-majs skulle erstatte majspollen fra ikke genmanipuleret majs i eller 
som fødevare."2

Dette giver en klar indikation om, at der snart kan blive udstedt en tilladelse.
En vedtagelse af Kommissionens forslag vil give producenter både uden for og inde for EU 
den juridiske sikkerhed, de har behov for for at begynde at normalisere handelsstrømmen. 

                                               
2 EFSA-journal 2012;10(12):3022 [fra s..9].
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Tilpasning til Lissabontraktaten
Artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skitserer 
anvendelsen af delegerede retsakter:
Ifølge artikel 290 i TEUF kan lovgiver delegere Kommissionen "beføjelse til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt". De retsakter, som Kommissionen 
vedtager på denne måde, betegnes i den terminologi, der anvendes i traktaten, som 
"delegerede retsakter" (artikel 290, stk. 3).
Kommissionens forslag vil give Kommissionen mulighed for at ændre de tekniske 
specifikationer til navne, produktbeskrivelser og definitioner i Bilag I og kriterierne for 
sammensætning i Bilag II til det nuværende direktiv. Ordføreren mener imidlertid, at dette alt 
sammen er væsentlige bestemmelser i direktivet. Derfor går Kommissionens forslag, idet det 
giver mulighed for ændring af væsentlige bestemmelser, ud over anvendelsesområdet for 
delegerede retsakter som defineret i traktaten. Derfor har ordføreren i sin betænkning fjernet 
disse referencer fra Kommissionens forslag.
Kommissionen tillægges stadig beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende ikke-
væsentlige bestemmelser. Derfor bevares forslaget i artikel 4 vedrørende delegerede retsakter 
til fastsættelse af metoder, som gør det muligt at kontrollere, om honning overholder 
bestemmelserne i dette direktiv.
En sådan holdning skal ses i lyset af den nylige vedtagelse af tilsvarende ændringer til direktiv 
2012/12/EU vedrørende frugtsaft. I dette direktiv blev de dele af bilagene, der indeholder 
produktnavne, definitioner og specifikationer, holdt uden for de delegerede beføjelsers 
anvendelsesområde. En lignende tilgang anvendes også med hensyn til de igangværende 
drøftelser om de såkaldte "morgenmadsdirektiver", som har til formål at tilpasse 
Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i Rådets direktiv 1999/4/EF, 2000/36/EF, 
2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF til bestemmelserne i Lissabontraktaten. Det er 
vigtigt, at Parlamentet opretholder en konsekvent tilgang, hvorfor ordføreren har taget disse 
direktiver med i betragtning ved udarbejdelsen af denne betænkning.

Ordføreren har også ændret på den periode, for hvilken beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter delegeres til Kommissionen. Dette er blevet ændret fra en ubestemt periode til en 
periode på fem år med stiltiende forlængelse. Disse ændringer afspejler Parlamentets 
standardformuleringer om delegerede retsakter og er i overensstemmelse med tilgangen i de 
ovennævnte direktiver.


