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EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING 

 

fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om 

ændring af direktiv 2001/110/EF om honning 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 

2, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, 

ud fra følgende betragtninger: 

                                                 
1 EUT C 11 af 15.1.2013, s. 88. 
2  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2014. 
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(1) I Rådets direktiv 2001/110/EF1 defineres honning som det naturlige søde stof, der 

frembringes af Apis mellifera-bier ("bier"). Honning består hovedsageligt af 

forskellige former for sukker, især fruktose og glukose, samt nogle andre stoffer, 

såsom organiske syrer, enzymer og faste partikler fra indsamlingen af honning. Med 

direktiv 2001/110/EF begrænses menneskelig indgriben, som kunne ændre ved 

honningens sammensætning, og honnings naturlige karakter bevares dermed. 

Navnlig forbyder direktiv 2001/110/EF at tilsætte nogen form for 

levnedsmiddelingredienser til honning, herunder tilsætningsstoffer til levnedsmidler, 

ligesom andre tilsætninger end honning forbydes. På samme måde forbydes det med 

direktivet at fjerne honningens karakteristiske bestanddele, herunder pollen, 

medmindre dette er uundgåeligt i forbindelse med fjernelse af uvedkommende 

stoffer. Disse krav er i overensstemmelse med Codex Alimentarius for honning 

(Codex Stan 12-1981). 

                                                 
1  Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EFT L 10 af 

12.1.2002, s. 47). 
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(2) 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 bier er kilden til tilstedeværelsen af pollen i honning. Der falder 

pollenkorn ned i den nektar, der indsamles af bier. 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 og som frigøres ved en 

utilsigtet åbning af disse celler under slyngning af honningen af 

fødevarevirksomheder. Man kan derfor sige, at pollen kommer ind i bistadet som 

følge af biernes aktivitet, og at pollen findes naturligt i honning, uanset om 

fødevarevirksomheder ekstraherer honningen eller ej. Desuden er tilsigtet tilsætning 

af pollen til honning af fødevarevirksomheder forbudt i henhold til direktiv 

2001/110/EF. 
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(3) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20111 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 tilsigtet anvendelse af et stof ved fremstilling eller tilberedning 

af fødevarer. I betragtning af honnings naturlige karakter og især den naturlige 

årsag til tilstedeværelsen af honningens karakteristiske bestanddele, bør pollen, som 

en karakteristisk bestanddel af honning, ikke betragtes som en "ingrediens" 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, 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 L 304 af 22.11.2011, s. 18). 
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(4) Dette direktiv berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/20031 på honning, der indeholder genetisk modificeret 

pollen, eftersom sådan honning udgør en fødevare fremstillet af genetisk 

modificerede organismer som omhandlet i nævnte forordning. I sag C-442/092, Karl 

Heinz Bablok m.fl. mod Freistaat Bayern, afgjorde Den Europæiske Unions 

Domstol, at det afgørende kriterium for anvendelsen af forordning (EF) nr. 

1829/2003, som anført i forordningens betragtning 16, er, hvorvidt der i fødevaren 

findes materiale hidrørende fra det genetisk modificerede udgangsmateriale. 

Honning, der indeholder genetisk modificeret pollen, bør derfor betragtes som 

"fødevarer, der (delvist) er fremstillet af gmo'er", jf. artikel 3, stk. 1), litra c), i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Fastsættelse af en bestemmelse om, at pollen ikke er 

en ingrediens i honning, påvirker derfor ikke Domstolens konklusion i sag C-442/09 

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. 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 

om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1). 
2 2011 ECR I-07419. 
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(5) I henhold til mærkningskravene i forordning (EF) nr. 1829/2003 er der ikke krav 

om at angive tilstedeværelsen af genmodificeret pollen i honning på honningens 

etiket, såfremt følgende betingelser er opfyldt: en sådan pollen overstiger ikke 0,9 % 

af honningen, og dens tilstedeværelse i honningen er tilfældig eller teknisk 

uundgåelig. Det bør holdes for øje, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/18/EF1 fastsætter at medlemsstaterne kan  træffe passende foranstaltninger til 

at undgå utilsigtet tilstedeværelse af genetisk modificerede organismer i honning. 

(6) I tilfælde af at honningen stammer fra flere medlemsstater eller tredjelande, kan den 

obligatoriske mærkning med oprindelsesland i henhold til direktiv 2001/110/EF 

erstattes af en af følgende formuleringer, alt efter hvad der er relevant: "blanding af 

honning fra EF", blanding af honning fra lande uden for EF", "blanding af 

honning fra lande i og uden for EF". Efter Lissabontraktatens ikrafttræden har 

Den Europæiske Union erstattet og efterfulgt Det Europæiske Fællesskab. Det er 

derfor hensigtsmæssigt at præcisere de relevante mærkningskrav ved at erstatte 

referencen til "EF" med en reference til "EU". 

                                                 
1  Europa-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). 
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(7) Med direktiv 2001/110/EF tillægges Kommissionen beføjelse til at gennemføre nogle 

af direktivets bestemmelser, navnlig beføjelse til at vedtage de nødvendige 

foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelser vedrørende tilpasning til den 

tekniske udvikling og til at bringe direktivet i overensstemmelse med den generelle 

EU-lovgivning om fødevarer. Endvidere tillægges Kommissionen med direktiv 

2001/110/EF beføjelse til at vedtage metoder til at gøre det muligt at kontrollere 

honnings overholdelse af direktivet. Det er nødvendigt at revidere rækkevidden af 

disse beføjelser. 

(8) For at sikre retfærdig handelspraksis, beskytte forbrugernes interesser og muliggøre 

ensartet fastlæggelse af relevante analysemetoder bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastlæggelse af 

kvantitative parametre for kriteriet "hovedsagelig" i forbindelse med honning med 

oprindelse fra blomster eller planter og det minimale indhold af pollen i filtreret 

honning efter fjernelse af uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer.  

 Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse 

med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

▌ 
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(9) Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20021, 

som finder anvendelse på alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled for 

fødevarer og foder på såvel EU-plan som nationalt plan, finder de generelle EU-

bestemmelser for fødevarer direkte anvendelse på de produkter, som er omfattet af 

direktiv 2001/110/EF. Det er derfor ikke længere nødvendigt, at Kommissionen har 

beføjelse til at rette de omtalte direktivers bestemmelser ind efter den generelle EU-

fødevarelovgivning. De bestemmelser, som tillægger sådanne beføjelser, bør derfor 

udgå. 

(10) Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets forordning 182/20112 er det 

hensigtsmæssigt at tilpasse de relevante bestemmelser i direktiv 2001/110/EF til 

forordningen.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 

generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 

31 af 1.2.2002, s. 1). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 

om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 

13). 
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▌ 

(11) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at vedtage de nationale love og 

administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv 

2001/110/EF, som ændret ved nærværende direktiv, bør der fastsættes en 

gennemførelsesfrist på 12 måneder. I den periode bør kravene i direktiv 

2001/110/EF uden de ændringer, der indføres med nærværende direktiv, fortsat 

være gældende. 

(12) For at tage hensyn til interesserne hos fødevarevirksomheder, der bringer deres 

produkter i omsætning eller mærker disse i overensstemmelse med de bestemmelser, 

der gælder før indførelsen af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 

2001/110/EF, som ændret ved nærværende direktiv, er det nødvendigt at fastsætte 

hensigtsmæssige overgangsforanstaltninger. Derfor bør det være muligt fortsat at 

markedsføre produkter, der bringes i omsætning eller mærkes inden indførelsen af 

disse bestemmelser, indtil lagrene er opbrugt. 
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(13) Direktiv 2001/110/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. 

(14) Eftersom ændringerne vedrørende delegationen af beføjelser til Kommissionen 

udelukkende vedrører Kommissionens beføjelser, er der intet krav om, at de skal 

gennemføres af medlemsstaterne. 

(15) Målene med dette direktiv, nemlig at sikre, at pollen, som en karakteristisk 

bestanddel af honning, ikke bør betragtes som en ingrediens i honning, at præcisere 

mærkningskravene i de tilfælde, hvor honningen stammer fra flere medlemsstater 

eller tredjelande, samt at revidere rækkevidden af de eksisterende beføjelser, der er 

tillagt Kommissionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men 

kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den 

Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 

– 
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VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

Artikel 1 

Ændringer 

I direktiv 2001/110/EF foretages følgende ændringer: 

1) Artikel 2, nr. 4, litra a), affattes således:  

"a) Det eller de oprindelseslande, hvor honningen er høstet, skal angives på 

etiketten.  

Uanset første afsnit kan angivelsen af oprindelsesland, hvis honningen 

stammer fra flere medlemsstater eller tredjelande, i givet fald erstattes af en af 

følgende formuleringer: 

– "blanding af honning fra EU" 

– "blanding af honning fra lande uden for EU" 

– "blanding af honning fra lande i og uden for EU".". 



- 12 - 

2) I artikel 2 tilføjes følgende nummer: 

"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 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1169/2011* i de produkter, 

der er defineret i bilag I til dette direktiv. 

__________________________ 

* 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 L 304 af 

22.11.2011, s. 18).". 

3) Artikel 4 affattes således:  

"Artikel 4 

1. Med henblik på dette direktivs artikel 9, stk. 2, kan Kommissionen, under 

hensyntagen til internationale standarder og den tekniske udvikling, ved hjælp 

af gennemførelsesretsakter, der er i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004* fastsætte 

analysemetoder til at kontrollere honnings overholdelse af bestemmelserne i 

dette direktiv. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i dette direktivs artikel 7, stk. 2. Indtil sådanne 

metoder er vedtaget, anvender medlemsstaterne, når det er muligt, internationalt 

anerkendte, validerede analysemetoder såsom de metoder, der er godkendt af 

Codex Alimentarius, for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i dette 

direktiv. 
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2. Med henblik på at sikre retfærdig handelspraksis og beskytte forbrugernes 

interesser og muliggøre fastsættelse af relevante analysemetoder tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 6 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge kvantitative 

parametre for følgende: 

a) kriteriet "hovedsagelig" i forbindelse med honning med oprindelse fra 

blomster eller planter, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), første led, og 

b) det minimale indhold af pollen i filtreret honning efter fjernelse af 

uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer, jf. bilag I, punkt 2, 

litra b), nr. viii). 

Kommissionen fastsætter i disse delegerede retsakter passende 

overgangsordninger for produkter, der er bragt i omsætning inden 

anvendelsesdatoen for disse delegerede retsakter. 

__________________________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. 

april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at 

foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 

dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 

1).". 
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4) Artikel 6 affattes således: 

▌ 

"Artikel 6 

1. Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastsatte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, 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: datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden. 
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3. Den i artikel 4, stk. 2, 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 de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 
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5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, 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.". 
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5) Artikel 7 affattes således: 

"Artikel 7 

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed ("komitéen"), der er oprettet ved artikel 58, stk. 1, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002*. Denne komité er et 

udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

182/2011**. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

Afgiver komitéen ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet 

til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) 

nr. 182/2011 finder anvendelse. 

__________________________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 

januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om 

procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31af 1.2.2002, s. 1). 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).". 
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6) Bilag II, tredje afsnit, affattes således: 

"Hverken pollen eller andre af honningens karakteristiske bestanddele må fjernes, 

medmindre dette er uundgåeligt, når uvedkommende uorganiske eller organiske 

stoffer fjernes, jf. dog bilag I, punkt 2, litra b), nr. viii).". 

Artikel 2 

Gennemførelse 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for 

at efterkomme artikel 1, stk. 1, 2 og 6, samt artikel 3 i dette direktiv ▌. De underretter 

straks Kommissionen herom. 

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere 

regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 

2. Medlemsstaterne anvender de i stk. 1 nævnte love og bestemmelser fra den …+. 

                                                 
+  EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 
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Artikel 3 

Overgangsforanstaltninger 

Produkter, der er bragt i omsætning eller mærket i overensstemmelse med direktiv 

2001/110/EF inden den…+, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt. 

Artikel 4 

Ikrafttræden 

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

Tidende. 

Artikel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

Udfærdiget i ... 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

                                                 
+  EUT: Indsæt venligst datoen: 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 


