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Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0440/2013 

Julie Girling 

Honning 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (1a) I overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/18/EF
1111 og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
2
 

skal utilsigtet forekomst af stoffer, der 

indeholder genetisk modificeret DNA 

og/eller genetisk modificerede proteiner, i 

honning undgås. 

 ________________________ 

 1111Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/18/EF af 12. marts 2001 om 

udsætning i miljøet af genetisk 

modificerede organismer og om 

ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF 

(EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).  

 2222Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 

september 2003 om genetisk modificerede 

fødevarer og foderstoffer  

Or. en 

Begrundelse 

Det fastlægges i forordning nr. 1829/2003, at biavlere bør undgå utilsigtet tilstedeværelse af 

GMO'er i andre produkter. Artikel 26a i direktiv 2001/18 fastlægger 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 
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ej, skal sikres. Dette frie valg bør naturligvis også gælde for biavlere. 
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Bart Staes 

for Verts/ALE-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) Pollen ender 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 fra 

nektarproducerende planter i honning 

ikke betragtes som tilfældig. 

Or. en 

Begrundelse 

I Canada er eksempelvis næsten alle rapsfrø genetisk modificerede, og følgelig er det sikkert, 

at næsten al pollen i honning også er genetisk modificeret. Ifølge Kommissionen kan 

"rapshonning" fra Canada imidlertid sælges uden en GM-mærkning, hvilket vil være stærkt 

vildledende over for forbrugerne. Det vil desuden skabe en uretmæssig undtagelse i forhold til 

alle andre fødevarer, som skal mærkes, hvis tærsklen på 0,9 % overskrides for én ingrediens 

(uanset den mængde, der forekommer). 
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Julie Girling 

Honning 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (1c) Sameksistensforanstaltninger på 

medlemsstatsniveau udarbejdet i 

overensstemmelse med artikel 26a i 

direktiv 2001/18/EF bør sikre, at der ikke 

er behov for standardanalyser af honning, 

bl.a. ved at fastsætte mindstekrav 

vedrørende afstande. 

Or. en 

Begrundelse 

Analyseomkostninger kan undgås, såfremt der foreligger dokumentation for, at der ikke 

dyrkes GMO'er ved siden af bistaderne. F.eks. 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 den 

tyske mærkning "GMO-fri". 
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Murphy 
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Betænkning A7-0440/2013 

Julie Girling 

Honning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2001/110/EF 

Artikel 2 – nr. 4 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

  -1) Artikel 2, stk. 4, litra a), affattes 

således: 

a) Det eller de oprindelseslande, hvor 

honningen er høstet, skal angives på 

etiketten.  

 

"a) Det eller de oprindelseslande, hvor 

honningen er høstet, og de respektive 

procentdele skal angives på etiketten." 

Hvis honningen har oprindelse i mere end 

én medlemsstat eller i mere end ét 

tredjeland, kan ovennævnte angivelse dog 

i givet fald erstattes med en af følgende 

muligheder:  

 

– "blanding af honning fra EF"   

– "blanding af honning fra lande uden 

for EF"  

 

– "blanding af honning fra lande i og 

uden for EF". 

 

Or. en 

 

 


