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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 

2011 i sag C-442/09
8
 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-

(1) Efter Domstolens dom af 6. september 

2011 i sag C-442/098
8
 skal pollen, som 

stammer fra genetisk modificerede 

afgrøder, anses for at udgøre en ingrediens 

i honning eller kosttilskud, der indeholder 

pollen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011
8a

.  
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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. 

8 
EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7. 

8 
EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7. 

 
8a 
Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 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 (EUT C 311 af 22.10.2011, s. 7). 

9
 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

  

10
 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. 

 

11
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47. 

 

Begrundelse 

Gennemførelse af Domstolens dom af 6. september 2011. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) 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 og i henhold til 

forordning (EU) nr. 1169/2011 bør Rådets 

direktiv 2001/110/EF
11a
 ændres i 
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overensstemmelse hermed. 

 11a
 Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. 

december 2001 vedrørende honning (EFT 

L 10 af 12.1.2002, s. 47). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) For at sikre informationsfrihed og 

frit valg for forbrugerne og i betragtning 

af honnings særlige karakteristika bør 

pollen i dette direktiv anses for at udgøre 

en ingrediens, men udelukkende som 

omhandlet i artikel 2 og artikel 12, stk. 2, i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1c) Det fastlægges i forordning (EU) nr. 

1169/2011, at en ingrediens er et stof, der 

anvendes ved fremstillingen af en 

fødevare. Det er absolut nødvendigt for 

produktionen af honning og for 

bestøvningen af afgrøder, at bistaderne 

bevidst placeres på steder, hvor bierne kan 

besøge bestemte plantearter. 

Sammensætningen af den producerede 

honning afhænger primært af, hvor 

bistaderne er placeret, og hvornår 

honningen høstes. Pollen, der stammer 

fra genetisk modificerede afgrøder, bør 

derfor betragtes som artsspecifikke 

ingredienser. 

Begrundelse 

Dette er under alle omstændigheder gængs praksis i laboratorierne i dag og er i 
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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  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1d) I overensstemmelse med forordning 

(EF) nr. 1829/2003 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. 

Begrundelse 

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

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1e) Eftersom honning er et naturprodukt, 

bør det være fritaget for kravet om at være 

forsynet med en ingrediensliste. 

 

Ændringsforslag  7 

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 

udgår 
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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. 

 

Ændringsforslag  8 

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 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2001/110/EF 

Artikel 2 

 

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 
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defineret i bilag I til dette direktiv." 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2001/110/EF 

Artikel 2 – nr. 5 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 2 indsættes følgende nr.: 

 "5) Som undtagelse fra artikel 9 i 

forordning (EU) nr. 1169/2011 kræves 

der ikke nogen ingrediensliste for 

honning. Pollen betragtes imidlertid som 

en ingrediens som omhandlet i artikel 2 

og artikel 12 i forordning (EF) nr. 

1829/2003." 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

Direktiv 2001/110/EF 

Artikel 2 – nr. 6 (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b) I artikel 2 indsættes følgende nr.: 

 “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, særlig 

artikel 12, stk. 2 og artikel 24, stk. 2." 

Begrundelse 

Gennemførelse af Domstolens dom af 6. september 2011. 

 



 

 

 PE527.184/ 7 

 DA 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 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. 

 

 

Ændringsforslag  13 

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 […] 

(Publications Office is to fill in the date of 

entry into force of this amending Act). 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf.artikel 4, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra 

den …
*
. 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. 

 
* 
EUT: Indsæt venligst datoen for dette 

ændringsdirektivs ikrafttræden. 
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Ændringsforslag  14 

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. 

 

Ændringsforslag  15 

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. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme artikel 1, nr. 1), senest 

den ... 
*
. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

 
*
 EUT: Indsæt venligst datoen: 12 

måneder efter dette ændringsdirektivs 

ikrafttræden. 

 


