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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums paredz otro reizi grozīt Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 
2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem 
produktiem, kurā ir paredzēti kopīgi noteikumi par attiecīgo produktu sastāvu, rezervēto 
aprakstu izmantošanu, ražošanas specifikācijām un marķēšanu, lai nodrošinātu to brīvu apriti 
Eiropas Savienībā.

Pirmoreiz grozījumi tika izdarīti 2009. gadā, un to galvenais mērķis bija ieviest minimālās 
Briksa vērtības (šķīstošas sausnas saturs), lai novērstu krāpšanu, pievienojot pārāk daudz 
ūdens. Šajā priekšlikumā tiek ierosināts noteikt atšķirību starp augļu sulu (kas iegūta augļu 
spiešanas rezultātā) un sulu, kas pagatavota no sulu koncentrātiem (sula, kas atjaunota no 
koncentrāta, pievienojot tādu pašu ūdens daudzumu, kāds ekstrahēts šīs sulas koncentrēšanas 
procesā), turklāt tiek vienkāršoti aromāta atjaunošanas noteikumi, paredzēta cukura svītrošana 
no atļauto sastāvdaļu saraksta (cukura pievienošana joprojām ir atļauta augļu nektāra
saldināšanai) un tomāti iekļauti sulas ražošanai paredzēto augļu sarakstā. Ar šiem 
grozījumiem Komisija vēlas ieviest lielāku skaitu noteikumu no standarta Codex Alimentarius
un no EK Augļu un dārzeņu sulu un nektāru nozares asociācijas (AIJN) prakses kodeksa.

Profesionāļu lūgums cukuru svītrot no atļauto sastāvdaļu saraksta varētu radīt negatīvas sekas, 
ja vismaz uz noteiktu laiku netiktu atļauts marķējumā iekļaut norādi „bez pievienota cukura”.
Patiešām ir grūti iztēloties, ka visi patērētāji uzreiz būtu informēti par to, ka cukura 
pievienošana tagad ir aizliegta un ka sula satur tikai pašu augļu cukuru. Tāpēc ir jāuzmanās, 
lai patērētājiem nerastos nepareizs priekšstats un viņiem, vairs neredzot uz parasti patērētās 
sulas marķējuma norādi „bez pievienota cukura”, neliktos, ka sulai ir pievienots cukurs. Šāda 
varbūtība ir reāla vēl jo vairāk tāpēc, ka šis produkts arī turpmāk tiks izvietots veikalu 
dzērienu nodaļās blakus dzērieniem, kas izgatavoti no augļiem un uz kuriem arī turpmāk būs 
norāde „bez pievienota cukura”, jo tie nav iekļauti šīs direktīvas darbības jomā. Tāpēc ir 
vajadzīgs laiks, lai ražotāji varētu parūpēties par komunikāciju un informēt patērētājus.

Papildus 18 mēnešu posmam, kas paredzēts šīs direktīvas ieviešanai dalībvalstīs, ir jāparedz 
vēl viens 18 mēnešu posms, lai ražotāji varētu atbrīvoties no krājumiem.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem, paredzēti 
īpaši noteikumi par attiecīgo produktu 
ražošanu, sastāvu un marķējumu. Šie 
noteikumi jāpielāgo tehnikas attīstībai, un 
tajos jāņem vērā attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākās prasības, jo īpaši Augļu 
sulu un nektāru standartu kodekss (Codex 
Stan 247-2005), kuru pieņēma Pārtikas 
kodeksa komisija savā divdesmit astotajā 
sesijā 2005. gada 4.–9. jūlijā, un Eiropas 
Augļu sulu nozares asociācijas (AIJN) 
prakses kodekss.

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem, paredzēti 
īpaši noteikumi par attiecīgo produktu 
ražošanu, sastāvu un marķējumu. Šie 
noteikumi būtu jāpielāgo tehnikas 
attīstībai, un tajos jāņem vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
jo īpaši Augļu sulu un nektāru standartu 
kodekss (Codex Stan 247-2005), kuru 
pieņēma Pārtikas kodeksa komisija savā 
divdesmit astotajā sesijā 2005. gada 4.–
9. jūlijā, un Eiropas Augļu sulu nozares 
asociācijas (AIJN) prakses kodekss. Šajā 
direktīvā noteiktās prasības būtu vienādi 
jāattiecina gan uz Savienībā ražotiem, 
gan ievestiem produktiem. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta Direktīva 
2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu 
marķēšanu, noformēšanu un reklāmu un jo 
īpaši tās 7. panta 2. un 5. punkts jāpiemēro 
ar dažiem nosacījumiem. Ir skaidri
jānorāda, vai produkts ir maisījumus no 
augļu sulas un no koncentrāta iegūtas augļu 
sulas un – attiecībā uz augļu nektāru – vai 
tas ir pilnībā vai daļēji iegūts no 
koncentrēta produkta. Sastāvdaļu sarakstā 
uz etiķetes jānorāda gan augļu sulas, gan 
no koncentrāta iegūtās augļu sulas.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta Direktīva 
2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu 
marķēšanu, noformēšanu un reklāmu un jo 
īpaši tās 7. panta 2. un 5. punkts jāpiemēro 
ar dažiem nosacījumiem. Būtu skaidri 
jānorāda, vai produkts ir maisījumus no 
augļu sulas un no koncentrāta iegūtas augļu 
sulas un – attiecībā uz augļu nektāru – vai 
tas ir pilnībā vai daļēji iegūts no 
koncentrēta produkta. Sastāvdaļu sarakstā 
uz etiķetes būtu jānorāda gan augļu sulas, 
gan no koncentrāta iegūtās augļu sulas.
Būtu jāaizliedz izmantot maldinošus vai 
neviennozīmīgus apzīmējumus, 
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piemēram, „dabīga augļu sula”, kuri rada 
nepareizu priekšstatu, ka tā būtu tieši no 
augļiem iegūta sula.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Norāde „bez pievienota cukura” jau 
ilgu laiku tiek izmantota augļu sulām. Ja 
šādu norādi pēkšņi vairs neizmantotu, 
patērētājiem varētu rasties nepareizs 
priekšstats un viņi varētu izvēlēties 
dzērienus, uz kuru iepakojuma šāda 
informācija ir sniegta. Tāpēc ir 
nepieciešama uz laiku noteikta atkāpe no 
šī noteikuma, lai ražotāji varētu pienācīgi 
informēt patērētājus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no 
divu vai vairāku veidu augļiem, izņemot 
gadījumus, kad citronu un laimu sulu 
izmanto saskaņā ar I pielikuma II daļas 
2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
produktu nosaukumiem pievieno izmantoto 
augļu sarakstu iekļauto augļu sulu vai 
biezeņu tilpuma procentu dilstošā secībā. 
Tomēr attiecībā uz produktiem, kas ražoti 
no trīs vai vairāk veidu augļiem, norādi par 
izmantoto augļu veidiem var aizstāt ar 
vārdiem “vairāku veidu augļi” vai 
tamlīdzīgu formulējumu vai norādīt, cik 

3) Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no 
divu vai vairāk veidu augļiem, izņemot 
gadījumus, kad citronu un laimu sulu 
izmanto saskaņā ar I pielikuma II daļas 
2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
produktu nosaukumiem pievieno izmantoto 
augļu sarakstu, ko sakārto dilstošā secībā 
atbilstoši iekļauto augļu sulu vai biezeņu 
svaram. Tomēr attiecībā uz produktiem, 
kas ražoti no trīs vai vairāk veidu augļiem, 
norādi par izmantoto augļu veidiem var 
aizstāt ar norādi “vairāku veidu augļi” vai 
tamlīdzīgu formulējumu vai norādīt, cik 
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daudzu veidu augļi izmantoti. daudzu veidu augļi izmantoti.

Pamatojums

Saskaņā ar Codex Stan 247 (2005) 8.1.1.7 punktu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Norādi „bez pievienota cukura” var 
iekļaut augļu sulas marķējumā saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem1. Sākot no [piecus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā] vēlreiz 
izvērtē šīs norādes izmantošanu.
_______
1 OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.”

4) Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Ražotājs produkcijas 
marķējumā norāda maksimālo pievienotā 
cukura daudzumu, kas aprēķināts kā sausna 
un izteikts gramos uz litru.”
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a No koncentrāta rekonstituēto augļu 
sulu tirdzniecības nosaukumā iekļauj 
norādi „no koncentrāta” vai „no 
koncentrāta rekonstituēta augļu sula”, 
kuras burtu lielums ir vismaz puse no 
augļu sulas norādes burtu lieluma.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/112/EK
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz tādas koncentrētas augļu sulas etiķetes, 
kura minēta I pielikuma I daļas 2. punktā 
un nav paredzēta piegādei galapatērētājam, 
norāda pievienotās citrona sulas, laima 
sulas vai skābo aģentu klātbūtni un 
daudzumu, kas atļauts saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 
par pārtikas piedevām*. Šai norādei jābūt 
uz iepakojuma, uz etiķetes, kas 
piestiprināta pie iepakojuma, vai 
pavaddokumentā.

Uz tādas koncentrētas augļu sulas 
etiķemarķējumates, kura minēta I 
pielikuma I daļas 2. punktā un nav 
paredzēta piegādei galapatērētājam, norāda 
pievienotās citrona sulas, laima sulas vai 
skābo aģentu klātbūtni un daudzumu, kas 
atļauts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas 
piedevām*. Šai norādei jābūt uz 
iepakojuma, uz etiķetes, kas piestiprināta 
pie iepakojuma, vai pavaddokumentā. Ir 
aizliegts izmantot maldinošus vai 
neviennozīmīgus apzīmējumus, 
piemēram, „dabīga sula”, kuri var radīt 
priekšstatu, ka tā ir tieši no augļiem 
iegūta sula, ja tā nav patiesība.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/112/EK
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 5. pantam pievieno šādu 
1.a daļu:
„Šo direktīvu piemēro I pielikumā 
minētajiem produktiem, kas ražoti vai 
ievesti Eiropas Savienībā.”

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
attīstībai un attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākajām prasībām, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus, var pielāgot 
pielikumus, izņemot I pielikuma I daļu un 
II pielikumu.

Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
attīstībai un attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākajām prasībām, vajadzības 
gadījumā Komisija, pieņemot deleģētus 
aktus, var pielāgot pielikumus, izņemot 
I pielikuma I daļu un II pielikumu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt šajā direktīvā minētos 
deleģētos aktus.

1. Komisijai uz pieciem gadiem, sākot no 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas,
piešķir pilnvaras pieņemt šajā direktīvā 
minētos deleģētos aktus. Komisija ne vēlāk 
kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām izstrādā ziņojumu par 
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pilnvaru deleģējumu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

3. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais
18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un 
šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis pieņem normatīvos, 
regulatīvos un administratīvos aktus, kas 
ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības 18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās 
spēkā. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī 
minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus, 
sākot no [astoņpadsmit mēnešus pēc šīs 
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direktīvas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Pārejas pasākumi

Produktus, kuri laisti tirgū vai marķēti 
pirms tādu noteikumu stāšanās spēkā, ar 
kuriem dalībvalstis nodrošina šīs 
direktīvas piemērošanu, var turpināt tirgot 
ne ilgāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šo 
tiesību aktu stāšanās spēkā dalībvalstīs.

Pamatojums

Ir nepieciešami pārejas pasākumi tiem produktiem, kuri tiek tirgoti vai marķēti laikposmā no 
šīs direktīvas stāšanās spēkā līdz šo noteikumu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I ievaddaļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažas sulas var iegūt no augļiem tā, ka 
paliek kauliņi, sēklas un miza, ko parasti 
neiejauc sulā. Tomēr kauliņu, sēklu un 
mizas daļas vai sastāvdaļas, no kurām 
neizdodas attīrīt sulu, izmantojot labu 
ražošanas praksi, ir pieņemamas.

Dažas sulas var iegūt no augļiem tā, ka 
paliek kauliņi, sēklas un miza, ko parasti 
neiejauc sulā. Tomēr nepieciešamības 
gadījumā kauliņu, sēklu un mizas daļas vai 
sastāvdaļas, no kurām neizdodas attīrīt 
sulu, izmantojot labu ražošanas praksi, ir 
pieņemamas.

Pamatojums

Šā noteikuma piemērošana nav jābalsta uz vēlmi, bet gan uz nepieciešamību.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I ievaddaļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Upenēm, gvajavēm, mango un pasifloras 
augļiem minimālās vērtības Briksa grādos 
attiecas tikai uz Eiropas Savienībā ražoto 
rekonstituēto augļu sulu un rekonstituēto 
augļu biezeni.

svītrots

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I ievaddaļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni un/vai cukurus, 
un/vai medu produktiem, kuri definēti 
I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, augļu 
biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni un cukurus (vai 
cukurus nepievienojot), un/vai medu 
produktiem, kuri definēti I daļas 1., 2., 3. 
un 4. punktā, augļu biezenim un/vai 
koncentrētam augļu biezenim, vai šo 
produktu maisījumam, un kas atbilst 
IV pielikuma prasībām.

Pamatojums

Gatavojot nektāru, ūdens ir jāpievieno obligāti, savukārt cukuru var arī nepievienot.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 6.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ja produktam ir pievienota ogļskābā 
gāze, tad marķējumā produkta 
nosaukuma tuvumā ir norāde „gāzēts” vai 
„dzirkstošs”;

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
I pielikums – II ievaddaļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomātu sulai un no koncentrāta gatavotai 
tomātu sulai var pievienot sāli, garšvielas 
un aromātiskos garšaugus.

Tomātu sulai un burkānu sulai, kā arī no 
koncentrāta gatavotai tomātu sulai un 
burkānu sulai var pievienot sāli, garšvielas 
un aromātiskos garšaugus, kā arī to 
dabīgos ekstraktus.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
I pielikums – II ievaddaļa – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tomātu sulā un burkānu sulā ir 
garšvielas un/vai aromātiskie garšaugi, 
tad marķējumā sulas nosaukuma tuvumā 
ir norāde „ar garšvielām” un/vai 
aromātiskā garšauga vispārpieņemtais 
nosaukums.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
II pielikums – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Augļi 1. Augļi
Šajā direktīvā tomātus arī uzskata par 
augļiem.

Šajā direktīvā tomātus un burkānus arī 
uzskata par augļiem.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
II pielikums – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augļiem jābūt nebojātiem, pietiekami 
gataviem un svaigiem vai konservētiem, 
izmantojot fizikālus paņēmienus, vai tos 
apstrādājot, tostarp ar pēcnovākšanas 
paņēmieniem, ievērojot Eiropas Savienībā 
spēkā esošos noteikumus.

Pamatojums
Šī norāde ir jāiekļauj pirmajā punktā, jo tā ir jāpiemēro visam pielikumam. Skaidrības labad 
ir jāpiebilst, ka tā attiecas arī uz apstrādi pēc novākšanas.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
V pielikums – 6.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pomelo 
Citrus x paradisi, Citrus grandis
10
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
V pielikums – 8. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Citrus limonium Risso

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
pielikums
Direktīva 2001/112/CE
V pielikums – 8.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laimi
Citrus aurantifolia (Christm.)
8
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