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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/63/EU 

av 15. mai 2014 

om endring av rådsdirektiv 2001/110/EF om honning(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I rådsdirektiv 2001/110/EF(3) er honning definert som det naturlige søte stoffet som produseres av honningbien Apis 

mellifera («bier»). Honning består hovedsakelig av forskjellige sukkerarter, særlig fruktose og glukose, i tillegg til andre 

stoffer som f.eks. organiske syrer, enzymer og faste partikler som stammer fra høstingen. Direktiv 2001/110/EF 

begrenser menneskelig inngripen som kan endre honningens sammensetning, og bevarer dermed honningens naturlige 

egenskaper. Direktiv 2001/110/EF forbyr særlig at honning tilsettes næringsmiddelingredienser, herunder 

tilsetningsstoffer, eller andre tilsetninger enn honning. Videre forbyr direktivet at noen av honningens bestanddeler, 

herunder pollen, fjernes med mindre det er unngåelig under fjerningen av fremmede stoffer. Disse kravene er i tråd med 

Codex Alimentarius-standarden for honning (Codex Stan 12-1981). 

2)  Pollen er en del av sammensetningskriteriene for honning, som fastsatt i direktiv 2001/110/EF. Tilgjengelig 

dokumentasjon, herunder empiriske og vitenskapelige data, bekrefter at bier er kilden til forekomsten av pollen  

i honning. Pollenkorn faller ned i nektar som samles inn av bier. I bikuben omdanner biene den innsamlede nektaren til 

honning. I henhold til tilgjengelige data kan ytterligere pollen i honning komme fra pollen på bienes hår, fra pollen  

i luften på innsiden av bikuben og fra pollen som biene har pakket i celler, og som frigjøres ved utilsiktet åpning av 

cellene når driftsansvarlige henter ut honningen. Pollen kan derfor sies å komme inn i bikuben som en følge av bienes 

aktivitet, og forekommer naturlig i honning uavhengig av om driftsansvarlige henter ut honningen eller ikke. I tillegg er 

tilsiktet tilsetning av pollen i honning av driftsansvarlige forbudt i henhold til direktiv 2001/110/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 31. 

(1) EUT C 11 av 15.1 2013, s. 88. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(3) Rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47). 
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3)  I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) er «ingrediens» definert som ethvert stoff som anvendes 

ved framstilling eller tilberedning av et næringsmiddel, og som fremdeles forekommer i det ferdige produktet, eventuelt 

i endret form. Denne definisjonen innebærer en bevisst bruk av et stoff i framstillingen eller tilberedningen av et 

næringsmiddel. Med hensyn til honningens naturlige karakter, særlig den naturlige opprinnelsen til ingredienser som er 

karakteristiske for honning, bør pollen, som er en naturlig ingrediens som er karakteristisk for honning, ikke anses som 

en «ingrediens» i honning som definert i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

4)  Dette direktiv berører ikke anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(2) på honning som 

inneholder genmodifisert pollen, ettersom slik honning utgjør et næringsmiddel framstilt av genmodifiserte organismer  

i henhold til nevnte forordning. I sak C-442/09(3), Karl Heinz Bablok med flere mot Freistaat Bayern, avgjorde Den 

europeiske unions domstol at det avgjørende kriteriet for anvendelsen av forordning (EF) nr. 1829/2003, som fastsatt  

i betraktning 16 i nevnte forordning, er hvorvidt materiale fra det genmodifiserte kildematerialet forekommer  

i næringsmiddelet. Honning som inneholder genmodifisert pollen, bør derfor anses som «næringsmiddel (delvis) 

framstilt på grunnlag av et GMO» i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1829/2003. En 

fastsettelse av en bestemmelse om at pollen ikke er en ingrediens i honning, påvirker derfor ikke Domstolens konklusjon 

i sak C-442/09 om at honning som inneholder genmodifisert pollen, omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, særlig 

med hensyn til kravet om tillatelse før markedsføring og eventuelt merking. 

5)  I henhold til kravene til merking i forordning (EF) nr. 1829/2003 foreligger det ingen plikt til å angi forekomsten av 

genmodifisert pollen i honning på etiketter for honning dersom følgende vilkår er oppfylt: slik pollen utgjør høyst 0,9 % 

av honningen, og forekomsten i honningen er utilsiktet eller teknisk uunngåelig. Det bør bemerkes at europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/18/EF(4) fastsetter at medlemsstatene kan treffe egnede tiltak for å unngå utilsiktet forekomst av 

genmodifiserte organismer i honning. 

6)  Dersom honningen har opprinnelse i flere medlemsstater eller tredjestater, kan den obligatoriske angivelsen av 

opprinnelsesland i henhold til direktiv 2001/110/EF erstattes av ett av følgende: «blanding av honning fra EF», 

«blanding av honning fra stater utenfor EF», «blanding av honning fra stater i og utenfor EF». Etter at Lisboa-traktaten 

trådte i kraft, har Den europeiske union erstattet Det europeiske fellesskap. De relevante kravene til merking bør derfor 

klargjøres ved å erstatte henvisningen til «EF» med en henvisning til «EU». 

7)  Direktiv 2001/110/EF gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av direktivets bestemmelser, særlig 

myndighet til å vedta nødvendige tiltak for gjennomføringen av bestemmelsene om tilpasning til den tekniske utvikling 

og for å bringe direktivet i samsvar med Unionens generelle regelverk for næringsmidler. Videre gir direktiv 

2001/110/EF Kommisjonen myndighet til å vedta metoder for å gjøre det mulig å kontrollere at honningen er i samsvar 

med nevnte direktiv. Det er nødvendig å gjennomgå omfanget av denne myndigheten. 

8)  For å sikre god handelspraksis, verne forbrukernes interesser og gjøre det mulig å fastsette relevante analysemetoder bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av kvantitative parametrer for kriteriet «hovedsakelig» i forbindelse med 

honning med blomster- eller planteopprinnelse og det laveste innholdet av pollen i filtrert honning etter at fremmede 

uorganiske eller organiske stoffer er fjernet. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte 

rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet 

måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011 s. 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

(3) 2011 ECR I-07419. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 
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9)  Etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1), som får anvendelse på alle ledd  

i produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler og fôr på unionsplan og nasjonalt plan, får Unionens 

generelle bestemmelser om næringsmidler direkte anvendelse på produkter som omfattes av direktiv 2001/110/EF. Det 

er derfor ikke lenger nødvendig for Kommisjonen å ha myndighet til å tilpasse bestemmelsene i nevnte direktiv til 

Unionens generelle regelverk for næringsmidler. Bestemmelsene som gir slik myndighet, bør derfor utgå. 

10)  Etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2) bør de relevante bestemmelsene  

i direktiv 2001/110/EF tilpasses nevnte forordning. 

11)  For å gi medlemsstatene mulighet til å vedta de nasjonale lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

direktiv 2001/110/EF, som endret ved dette direktiv, bør det fastsettes en innarbeidingsperiode på 12 måneder. I løpet av 

denne perioden får kravene i direktiv 2001/110/EF, uten de endringene som innføres ved dette direktiv, fortsatt 

anvendelse. 

12)  For å ta hensyn til interessene til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bringer i omsetning og merker sine 

produkter i samsvar med de kravene som gjelder før innføringen av de nasjonale bestemmelsene som skal innarbeide 

direktiv 2001/110/EF, som endret ved dette direktiv, er det nødvendig å fastsette egnede overgangstiltak. Det bør derfor 

være mulig å markedsføre produkter som er brakt i omsetning eller merket før anvendelsen av disse bestemmelsene, 

inntil lagrene er tømt. 

13)  Direktiv 2001/110/EF bør derfor endres. 

14)  Ettersom endringene knyttet til overføringen av myndighet til Kommisjonen bare vedrører Kommisjonens myndighet, er 

det ikke nødvendig at de innarbeides av medlemsstatene. 

15)  Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastsette at pollen, som er en naturlig bestanddel i honning, ikke bør anses 

som en ingrediens i honning, for å tydeliggjøre kravene til merking i tilfeller der honningen har opprinnelse i flere 

medlemsstater eller tredjestater samt for å gjennomgå omfanget av den eksisterende myndigheten som er gitt 

Kommisjonen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer 

I direktiv 2001/110/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Opprinnelseslandet eller -landene der honningen ble høstet, skal angis på etiketten. 

Uten hensyn til første ledd kan angivelsen av opprinnelsesland, dersom honningen har opprinnelse i flere 

medlemsstater eller tredjestater, erstattes av ett av følgende: 

— «blanding av honning fra EU», 

— «blanding av honning fra land utenfor EU», 

— «blanding av honning fra land i og utenfor EU».  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav  

i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 

framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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2) I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

«5.  Pollen, en naturlig bestanddel i honning, skal ikke anses som en ingrediens som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav f) 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(*), i produktene som er definert i vedlegg I til dette 

direktiv. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til 

forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 

om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011 s. 18).» 

3) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

 1.  Ved anvendelsen av artikkel 9 annet ledd i dette direktiv, kan Kommisjonen, idet det tas hensyn til internasjonale 

standarder og den tekniske utviklingen, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som er i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) fastsette analysemetoder for å kontrollere om honning er i samsvar med 

bestemmelsene i dette direktiv. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 7 nr. 2 i dette direktiv. Inntil slike metoder er vedtatt, skal medlemsstatene såframt det er mulig 

bruke internasjonalt anerkjente, validerte analysemetoder, som f.eks. metoder godkjent av Codex Alimentarius, til å 

kontrollere at bestemmelsene i dette direktiv overholdes. 

 2.  For å sikre god handelspraksis, verne forbrukernes interesser og gjøre det mulig å fastsette relevante analysemetoder 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 6 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette kvantitative parametrer for følgende: 

a)  kriteriet «hovedsakelig» når det gjelder honning med blomster- eller planteopprinnelse som nevnt i artikkel 2 nr. 2 

bokstav b) første strekpunkt, og 

b)  det laveste innholdet av pollen i filtrert honning etter at fremmede uorganiske eller organiske stoffer er fjernet, som 

nevnt i nr. 2 bokstav b) viii) i vedlegg I. 

 Kommisjonen skal i de delegerte rettsaktene fastsette egnede overgangsordninger for produkter som bringes i omsetning før 

anvendelsesdatoen for de delegerte rettsaktene. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 

og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, 

s. 1).» 

4) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

 1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

 2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 4 nr. 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

23. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

 3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

 4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

 5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder fra den dagen underretningen ble gitt til 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 
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5) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen («Komiteen»), nedsatt ved 

artikkel 58 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). Komiteen skal være en komité i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og 

krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).» 

6) I vedlegg II skal tredje ledd lyde: 

 «Med forbehold for nr. 2 bokstav b) viii) i vedlegg I skal verken pollen eller andre bestanddeler i honning fjernes med 

mindre dette er uunngåelig under fjerningen av fremmede uorganiske eller organiske stoffer.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme artikkel 1 nr. 1, 2 og 6 og 

artikkel 3. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene nevnt i nr. 1 fra 24. juni 2015. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Produkter som er brakt i omsetning eller merket før 24. juni 2015 i samsvar med direktiv 2001/110/EF, kan fortsatt 

markedsføres inntil lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  


