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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
9
. 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
10
 på genetisk 

modificeret pollen i honning - at pollen er 

en bestanddel i honning og ikke en 

(1) I Rådets direktiv 2001/110/EF
1111 

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 til honning, 

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, medmindre 

dette er uundgåeligt i forbindelse med 

fjernelse af uvedkommende stoffer. Disse 

krav er i overensstemmelse med Codex 

Alimentarius for honning. 
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ingrediens efter betydningen i direktiv 

2000/13/EF. Rådets direktiv 2001/110/EF 

af 20. december 2001 om honning
11
 bør 

derfor ændres i overensstemmelse 

hermed. 

__________________ __________________ 

11
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47. 

1
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47. 

Or. en 
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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 bistadet omdanner 

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 

2001/110/EF. 

Or. en 



 

AM\1014869DA.doc  PE527.184v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.1.2014 A7-0440/19 

Ændringsforslag  19 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

for ALDE-Gruppen 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0440/2013 

Julie Girling 

Honning 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011
1
 defineres 

en "ingrediens" som ethvert stof, der 

anvendes ved fremstilling eller 

tilberedning af en fødevare, og som stadig 

findes i færdigvaren, eventuelt i ændret 

form. Denne definition antyder en bevidst 

anvendelse af et stof ved fremstilling eller 

tilberedning af en fødevare. I betragtning 

af honnings naturlige karakter og især 

den naturlige årsag til, at de stoffer, der er 

karakteristiske for honning, herunder 

pollen, findes i honningen, er det 

nødvendigt at præcisere, at pollen og 

eventuelle andre bestanddele, der er 

karakteristiske for honning, ikke bør 

betragtes som "ingredienser" i honning 

som defineret i forordning (EU) nr. 

1169/2011. 

 __________________ 

 1
 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 

oktober 2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 

18).  
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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, litra f), i 

forordning (EU) 1169/2011 i de produkter, 

der er defineret i bilag I til dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktiv 2000/13/EF, som der henvises til i Kommissionens oprindelige tekst, er 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. 

 

 


