
AD\865660FI.doc PE452.907v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2010/0254(COD)

3.5.2011

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeena 
käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun 
neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

Valmistelija: Vasilica Viorica Dăncilă



PE452.907v02-00 2/16 AD\865660FI.doc

FI

PA_Legam



AD\865660FI.doc 3/16 PE452.907v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella muutetaan toistamiseen elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20. joulukuuta 2001 annettua 
neuvoston direktiiviä 2001/112/EY, jossa vahvistetaan kyseisten valmisteiden koostumusta, 
niille varattujen nimitysten käyttöä, valmistustietoja sekä merkintöjä koskevat säännöt niiden 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi Euroopan unionissa.

Direktiiviä muutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja tuolloin tarkoituksena oli 
erityisesti ottaa käyttöön Brix-luvun vähimmäisarvot (liukeneva kuiva-ainepitoisuus), jotta 
estettäisiin kuluttajien pettäminen lisäämällä valmisteisiin liikaa vettä. Nyt käsiteltävänä 
olevassa ehdotuksessa tehdään edelleen jako hedelmätäysmehuun (saatu pelkästään hedelmiä 
puristamalla) ja tiivisteestä valmistettuun hedelmätäysmehuun (ennallistettu lisäämällä 
hedelmätäysmehutiivisteeseen sama määrä vettä kuin siitä on tiivistäessä poistettu), 
yksinkertaistetaan maun ja aromin palauttamista koskevia säännöksiä, säädetään sokerin 
poistamisesta sallittujen ainesosien luettelosta (hedelmänektareita voidaan kuitenkin edelleen 
makeuttaa lisäämällä sokeria) ja sisällytetään tomaatit hedelmätäysmehun tuotannossa 
käytettyjen hedelmien luetteloon. Tällä uudella muutoksella komissio haluaa sisällyttää 
direktiiviin lisää Codex Alimentarius -standardin ja Euroopan hedelmämehutuottajien 
yhdistyksen (AIJN) menettelytapasääntöjen määräyksiä.

Vaikka sokeri on poistettu sallittujen ainesosien luettelosta ammattialan vaatimuksesta, sillä 
saattaisi olla nurinkurinen vaikutus, jollei samalla annettaisi lupaa ainakin rajoitetun 
ajanjakson ajan lisätä tuotemerkintöihin maininta "ei sisällä lisättyä sokeria". Kuluttajat tuskin 
ovat välittömästi tietoisia siitä, että sokerin lisääminen on tästä lähin kiellettyä ja että 
tuotteissa on yksinomaan hedelmien omaa sokeria. On olemassa vaara, että kuluttaja 
virheellisesti luulee, että sokeria on lisätty, kun hän huomaa, että hänen tavallisesti 
käyttämässään mehussa ei ole enää mainintaa "ei sisällä lisättyä sokeria". Riski on sitäkin 
suurempi, kun muistetaan, että tuote on kauppojen juomahyllyillä vieretysten 
hedelmäpohjaisten juomien kanssa, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan ja joissa saa 
edelleen olla maininta "ei sisällä lisättyä sokeria". Alalle on siis annettava riittävästi aikaa 
tiedottaa asiasta kuluttajille.

Mitä tulee direktiivin täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioissa tarvittavaan aikaan, on syytä 
säätää direktiiviin sisällytetyn 18 kuukauden jakson jatkoksi toinen 18 kuukauden jakso, jotta 
alalla on aikaa käyttää varastonsa loppuun.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä 
sääntöjä olisi mukautettava tekniseen 
kehitykseen, ja niissä olisi otettava 
huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius 
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 
28. istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen 
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä 
sääntöjä olisi mukautettava tekniseen 
kehitykseen, ja niissä olisi otettava 
huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius 
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 
28. istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen 
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys. Tässä direktiivissä 
vahvistettuja vaatimuksia olisi sovellettava 
yhtäläisesti unionissa tehtyihin 
valmisteisiin ja tuontivalmisteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

(3) Myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
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2000/13/EY ja erityisesti sen 7 artiklan 2 ja 
5 kohtaa olisi sovellettava tietyin 
edellytyksin. Olisi selvästi merkittävä, 
milloin tuote on sekoitus 
hedelmätäysmehua ja tiivisteestä 
valmistettua hedelmätäysmehua, ja 
hedelmänektarin osalta, milloin se on 
kokonaan tai osittain valmistettu 
tiivistetystä tuotteesta. Merkinnöissä 
esitettävässä ainesluettelossa olisi oltava 
maininta sekä käytetyistä 
hedelmätäysmehuista että tiivisteestä 
valmistetuista hedelmätäysmehuista.

2000/13/EY ja erityisesti sen 7 artiklan 2 ja 
5 kohtaa olisi sovellettava tietyin 
edellytyksin. Olisi selvästi merkittävä, 
milloin tuote on sekoitus 
hedelmätäysmehua ja tiivisteestä 
valmistettua hedelmätäysmehua, ja 
hedelmänektarin osalta, milloin se on 
kokonaan tai osittain valmistettu 
tiivistetystä tuotteesta. Merkinnöissä 
esitettävässä ainesluettelossa olisi oltava 
maininta sekä käytetyistä 
hedelmätäysmehuista että tiivisteestä 
valmistetuista hedelmätäysmehuista.
Sellaisten harhaanjohtavien tai 
monitulkintaisten nimitysten kuin 
"luonnonmehu" käyttö on syytä kieltää, 
koska niistä saa käsityksen, että mehu on 
valmistettu tuoreista hedelmistä, vaikka 
asia ei olisi niin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Hedelmätäysmehuissa on jo hyvin 
pitkään käytetty mainintaa "ei sisällä 
lisättyä sokeria". Jos maininta 
poistettaisiin yhtäkkisesti, kuluttaja 
saattaisi käsittää asian väärin ja 
kohdistaa valintansa muihin juomiin, 
joissa tällainen maininta on. Sen vuoksi 
on syytä säätää 
määräaikaispoikkeuksesta, jotta ala ehtii 
antaa kuluttajille riittävästi tietoa asiasta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kahdesta tai useammasta hedelmälajista 
valmistettujen tuotteiden nimityksiä on 
täydennettävä luettelolla käytetyistä 
hedelmistä alenevassa järjestyksessä sen 
mukaan, mitkä ovat tuotteisiin 
sisällytettyjen hedelmätäysmehujen tai 
hedelmäsoseiden tilavuusmäärät, lukuun 
ottamatta sitruuna- tai limettitäysmehua, 
jos sitä käytetään liitteessä I olevan II osan 
2 kohdassa määrätyin edellytyksin. 
Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta 
tai useammasta hedelmälajista, voidaan 
merkintä valmistuksessa käytetyistä 
hedelmistä kuitenkin korvata maininnalla 
"useita hedelmälajeja", vastaavalla 
maininnalla tai ilmoittamalla 
valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien 
lukumäärä.

3. Kahdesta tai useammasta hedelmälajista 
valmistettujen tuotteiden nimityksiä on 
täydennettävä luettelolla käytetyistä 
hedelmistä alenevassa järjestyksessä sen 
mukaan, mitkä ovat tuotteisiin 
sisällytettyjen hedelmätäysmehujen tai 
hedelmäsoseiden painot, lukuun ottamatta 
sitruuna- tai limettitäysmehua, jos sitä 
käytetään liitteessä I olevan II osan 2 
kohdassa määrätyin edellytyksin. 
Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta 
tai useammasta hedelmälajista, voidaan 
merkintä valmistuksessa käytetyistä 
hedelmistä kuitenkin korvata maininnalla 
"useita hedelmälajeja", vastaavalla 
maininnalla tai ilmoittamalla 
valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien 
lukumäärä.

Perustelu

Kuten Codex Stanin 247 (2005) 8.1.1.7 kohdassa on määritelty.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mainintaa "ei sisällä lisättyä sokeria" 
voidaan käyttää hedelmätäysmehujen 
tuotemerkinnöissä elintarvikkeita 
koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 
20 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1924/20061

mukaisesti. Maininnan käyttöä 
arvioidaan uudelleen [päivämäärä, joka 
on viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta] alkaen.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Valmistaja ilmoittaa 
valmisteen etiketissä lisätyn sokerin 
enimmäismäärän kuiva-aineena laskettuna 
ja grammoina litraa kohden ilmaistuna."

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tiivisteestä valmistetuissa 
ennallistetuissa hedelmätäysmehuissa on 
oltava maininta "valmistettu tiivisteestä" 
tai "tiivisteestä valmistettu ennallistettu 
hedelmätäysmehu", ja tämä maininta on 
painettava kirjaimin, jotka ovat kooltaan 
vähintään puolet kirjaimista, joilla 
hedelmätäysmehun nimi on ilmoitettu.

Tarkistus 8
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa 
tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota 
ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle 
kuluttajalle, merkinnöissä on oltava 
maininta sitruuna- tai limettitäysmehun tai 
happamuuden säätöaineiden lisäämisestä 
sekä maininta lisätyistä määristä, siten kuin 
elintarvikkeiden lisäaineista 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1333/2008* on sallittu. Tämä 
maininta on merkittävä joko pakkaukseen, 
pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin tai 
mukana seuraavaan asiakirjaan.

Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa 
tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota 
ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle 
kuluttajalle, merkinnöissä on oltava 
maininta sitruuna- tai limettitäysmehun tai 
happamuuden säätöaineiden lisäämisestä 
sekä maininta lisätyistä määristä, siten kuin 
elintarvikkeiden lisäaineista 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1333/2008* on sallittu. Tämä 
maininta on merkittävä joko pakkaukseen, 
pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin tai 
mukana seuraavaan asiakirjaan. Sellaisten 
harhaanjohtavien tai monitulkintaisten 
nimitysten kuin "luonnonmehu" käyttö 
on kielletty, koska niistä saa käsityksen, 
että mehu on valmistettu tuoreista 
hedelmistä, vaikka asia ei olisi niin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/112/EY
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 5 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
liitteessä I mainittuihin, Euroopan 
unionissa valmistettuihin tai EU:n 
alueelle tuotuihin valmisteisiin."

Tarkistus 10
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin mukauttamiseksi tekniseen ja 
asianomaisten kansainvälisten standardien 
kehitykseen komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä muuttaa liitteitä, lukuun 
ottamatta liitteessä I olevaa I osaa ja liitettä 
II.

Direktiivin mukauttamiseksi tekniseen ja 
asianomaisten kansainvälisten standardien 
kehitykseen komissio voi tarvittaessa
delegoiduilla säädöksillä muuttaa liitteitä, 
lukuun ottamatta liitteessä I olevaa I osaa 
ja liitettä II.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
7 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
direktiivissä tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
direktiivissä tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulosta. Komissio 
esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/112/EY
7 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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pidennetään yhdellä kuukaudella. pidennetään kahdella kuukaudella.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 18 kuukauden
kuluttua direktiivin voimaantulosta.
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset
ennen kuin direktiivin voimaantulosta on 
kulunut 18 kuukautta. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on alettava soveltaa 
kyseisiä säännöksiä [18 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta].

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Siirtymätoimenpiteet

Valmisteita, jotka on saatettu 
markkinoille tai varustettu merkinnöillä 
ennen päivämäärää, jolloin jäsenvaltiot 
saattavat voimaan tämän direktiivin 
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edellyttämät säännökset, voidaan pitää 
kaupan enintään 18 kuukauden ajan 
säännösten voimaansaattamisesta 
jäsenvaltioissa.

Perustelu

On syytä säätää siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan valmisteisiin, joita pidetään kaupan 
tai varustetaan merkinnöillä sillä välillä, kun direktiivi tulee voimaan ja säännökset saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – I osa – 1 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mehuja valmistetaan joskus hedelmistä, 
joissa on siemeniä ja kuoret; niitä ei 
tavallisesti sisällytetä mehuun. Siementen 
ja kuorten osat, joita ei hyvää tuotantotapaa 
noudattaen pystytä poistamaan, kuitenkin 
hyväksytään.

Mehuja valmistetaan joskus hedelmistä, 
joissa on siemeniä ja kuoret; niitä ei 
tavallisesti sisällytetä mehuun. Siementen 
ja kuorten osat, joita ei hyvää tuotantotapaa 
noudattaen pystytä poistamaan, kuitenkin 
hyväksytään välttämättömissä tapauksissa.

Perustelu

Ei ole kyse siitä, että näin voisi menetellä, kun niin halutaan, vaan vain silloin, kun se on 
välttämätöntä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mustaherukan, guavan, mangon ja 
passionhedelmän osalta Brix-luvun 
vähimmäisarvoja sovelletaan ainoastaan 
Euroopan unionissa tuotettuihin 
ennallistettuihin hedelmätäysmehuihin ja 

Poistetaan.
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ennallistettuihin hedelmäsoseisiin.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – I osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä ja/tai
sokereita ja/tai hunajaa I osan 1, 2, 3 ja 
4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä joko 
sokereiden ja/tai hunajan kanssa tai ilman
I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa määriteltyihin 
tuotteisiin, hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Perustelu

Veden lisääminen on aina välttämätöntä nektarin valmistuksessa, mutta sokerituotteiden 
lisääminen on valinnaista.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – II osa – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jos valmisteeseen on lisätty hiilihappoa, 
etikettiin on laitettava maininta 
"hiilihapotettu" tai "poreileva" 
valmisteen nimen lähelle.

Tarkistus 20
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – II osa – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tomaattimehuun ja tiivisteestä 
valmistettuun tomaattimehuun voidaan 
lisätä suolaa, mausteita ja yrttejä.

Tomaattimehuun, porkkanamehuun ja 
tiivisteestä valmistettuun tomaattimehuun
ja porkkanamehuun voidaan lisätä suolaa, 
mausteita ja yrttejä sekä niistä saatuja 
luonnollisia uutteita.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite I – II osa – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tomaatti- ja porkkanamehuissa on 
mausteita ja/tai aromaattisia yrttejä, 
etikettiin on laitettava maininta 
"maustettu" ja/tai kyseisen aromaattisen
yrtin nimi valmisteen nimen lähelle.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hedelmät 1. Hedelmät

Tässä direktiivissä myös tomaattia pidetään 
hedelmänä.

Tässä direktiivissä myös tomaattia ja 
porkkanaa pidetään hedelmänä.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite II – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hedelmien on oltava terveitä, sopivan 
kypsiä ja tuoreita tai sellaisin fysikaalisin 
keinoin tai käsittelyin (sadonkorjuun 
jälkeen tapahtuva käsittely mukaan 
luettuna) säilöttyjä, jotka vastaavat 
Euroopan unionin asiaan sovellettavia 
säännöksiä.

Perustelu

Tämän maininnan on oltava ensimmäisessä kohdassa, jotta sitä sovelletaan liitteeseen 
kokonaisuudessaan. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että asia koskee myös sadonkorjuun 
jälkeen tapahtuvaa käsittelyä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite V – 6 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sweetie-greippi 
Citrus x paradisi, Citrus grandis
10

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite V – 8 rivi – 2 sarake
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Komission teksti Tarkistus

Citrus limon (L.) Burm.f. Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limonium Risso

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY
Liite V – 8 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Limetti
Citrus aurantifolia (Christm.)
8
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