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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie beoogt een tweede wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van 
de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en 
bepaalde soortgelijke producten, waarbij voorschriften worden vastgesteld betreffende de 
samenstelling, het gebruik van gereserveerde benamingen, de bereidingsspecificaties en de 
etikettering van de genoemde producten om het vrije verkeer daarvan binnen de Europese 
Unie te garanderen.

De eerste wijziging dateerde van 2009 en had met name tot doel de minimumbrixwaarden 
(gehalten aan oplosbare droge stof) vast te stellen om fraude door middel van het toevoegen 
van teveel water te voorkomen. In het onderhavige voorstel wordt het onderscheid tussen door 
het persen van fruit verkregen vruchtensap en uit sapconcentraat verkregen vruchtensap 
(gereconstitueerd door aan geconcentreerd vruchtensap eventueel water toe te voegen als 
eraan onttrokken werd bij het concentreren) bevestigd, worden de bepalingen inzake de 
reconstitutie van smaken en aroma’s vereenvoudigd, wordt suiker geschrapt uit de lijst van 
toegestane ingrediënten (het toevoegen van suiker blijft echter toegestaan voor het zoeten van 
nectar) en worden tomaten toegevoegd aan de lijst van vruchten die voor de productie van 
vruchtensappen mogen worden gebruikt. Met deze nieuwe wijziging wil de Commissie meer 
voorschriften van de Codex Alimentarius en van de praktijkcode van de Europese vereniging 
voor vruchtensappen (AIJN) doorvoeren.

Suiker is op verzoek van de sector uit de lijst van toegestane ingrediënten geschrapt, maar die 
maatregel zou averechtse gevolgen kunnen hebben als de vermelding "zonder toegevoegde 
suiker" op etiketten niet tenminste voor een beperkte periode zou worden toegestaan. Men kan 
zich immers moeilijk voorstellen dat de consument onmiddellijk op de hoogte is van het feit 
dat de toevoeging van suiker inmiddels verboden is en dat de enige suikers in het sap 
afkomstig zijn van het fruit zelf. Het gevaar bestaat dus dat de consument hierdoor wordt 
misleid en dat hij denkt dat er suiker is toegevoegd als er op het etiket van het merk dat hij 
gewoonlijk koopt plotseling niet meer "zonder toegevoegde suiker" staat. Dit risico is des te 
groter omdat het betroffen product in de winkel naast dranken op basis van fruit blijft staan, 
die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen en dus wel de vermelding "zonder 
toegevoegde suiker" mogen blijven voeren. De industrie moet dus de tijd krijgen om de 
consument voor te lichten.

Met betrekking tot de periode die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn in 
de lidstaten, moet de industrie na de periode van 18 maanden nog eens over 18 maanden 
kunnen beschikken om de voorraden af te zetten.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om het vrije verkeer van 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten in de Europese Unie te 
bevorderen zijn bij Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001 inzake 
voor menselijke voeding bestemde 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten bijzondere bepalingen inzake de 
productie, de samenstelling en de 
etikettering van de betrokken producten 
vastgesteld. Deze voorschriften moeten 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang en voorts moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen 
bij de betrokken internationale normen, 
met name de codexnorm voor 
vruchtensappen en nectars (Codex Stan 
247-2005), die de Commissie van de 
Codex Alimentarius heeft vastgesteld 
tijdens haar 28e zitting van 4 tot en met 9 
juli 2005, en de praktijkcode van de 
Europese vereniging voor vruchtensappen 
(AIJN).

(1) Om het vrije verkeer van 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten in de Europese Unie te 
bevorderen zijn bij Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001 inzake 
voor menselijke voeding bestemde 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten bijzondere bepalingen inzake de 
productie, de samenstelling en de 
etikettering van de betrokken producten 
vastgesteld. Deze voorschriften moeten 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang en voorts moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen 
bij de betrokken internationale normen, 
met name de codexnorm voor 
vruchtensappen en nectars (Codex Stan 
247-2005), die de Commissie van de 
Codex Alimentarius heeft vastgesteld 
tijdens haar 28e zitting van 4 tot en met 9 
juli 2005, en de praktijkcode van de 
Europese vereniging voor vruchtensappen 
(AIJN). De voorschriften in deze richtlijn 
moeten evenzeer gelden voor in de Unie 
gefabriceerde als voor geïmporteerde 
producten. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 

(3) Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
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daarvoor gemaakte reclame, en in het 
bijzonder artikel 7, leden 2 en 5, moet 
onder bepaalde voorwaarden van 
toepassing zijn. Er moet duidelijk worden 
aangegeven wanneer een product een 
mengsel is van vruchtensap en uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap, en, 
wat vruchtennectar betreft, wanneer deze 
volledig of gedeeltelijk uit een 
geconcentreerd product werd verkregen. In 
de lijst van de ingrediënten op het etiket 
moeten de namen van zowel de gebruikte 
vruchtensappen als van de gebruikte uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensappen 
voorkomen.

daarvoor gemaakte reclame, en in het 
bijzonder artikel 7, leden 2 en 5, moet 
onder bepaalde voorwaarden van 
toepassing zijn. Er moet duidelijk worden 
aangegeven wanneer een product een 
mengsel is van vruchtensap en uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap, en, 
wat vruchtennectar betreft, wanneer deze 
volledig of gedeeltelijk uit een 
geconcentreerd product werd verkregen. In 
de lijst van de ingrediënten op het etiket 
moeten de namen van zowel de gebruikte 
vruchtensappen als van de gebruikte uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensappen 
voorkomen. Het gebruik van misleidende 
of dubbelzinnige benamingen, 
bijvoorbeeld "natuurzuiver vruchtensap", 
die verkeerdelijk de indruk wekken dat het 
gaat om vruchtensappen die gemaakt zijn 
van vers fruit, moet verboden worden.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De vermelding "zonder 
toegevoegde suiker" wordt al heel lang 
voor vruchtensappen gebruikt. Als die 
vermelding van de ene dag op de andere 
zou verdwijnen, zou dat de consument 
kunnen misleiden en hem ertoe kunnen 
aanzetten om andere dranken te gaan 
kiezen met een etiket waarop die 
vermelding wel is aangebracht. Er moet 
dus worden voorzien in een tijdelijke 
vrijstelling om de industrie in staat te 
stellen de consumenten naar behoren 
voor te lichten. 

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor uit twee of meer soorten vruchten 
bereide producten, behalve bij gebruik van 
citroen- en limoensap onder de 
voorwaarden van bijlage I, deel II, punt 2, 
wordt de productbenaming aangevuld met 
de opsomming van de gebruikte 
vruchtensoorten in afnemende volgorde 
van het volume van het gebruikte 
vruchtensap of vruchtenmoes. Voor uit drie 
of meer vruchtensoorten bereide producten 
mag de aanduiding van de gebruikte 
vruchtensoorten evenwel worden 
vervangen door de vermelding
"verscheidene vruchten", een soortgelijke 
vermelding of de vermelding van het aantal 
gebruikte vruchtensoorten.

3. Voor uit twee of meer soorten vruchten 
bereide producten, behalve bij gebruik van 
citroen- en limoensap onder de 
voorwaarden van bijlage I, deel II, punt 2, 
wordt de productbenaming aangevuld met 
de opsomming van de gebruikte 
vruchtensoorten in afnemende volgorde 
van het gewicht van het gebruikte 
vruchtensap of vruchtenmoes. Voor uit drie 
of meer vruchtensoorten bereide producten 
mag de aanduiding van de gebruikte 
vruchtensoorten evenwel worden 
vervangen door de vermelding 
"verscheidene vruchten", een soortgelijke 
vermelding of de vermelding van het aantal 
gebruikte vruchtensoorten.

Motivering

Overeenkomstig punt 8.1.1.7 van Codex Stan 247 (2005).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De vermelding "zonder toegevoegde 
suiker" mag voor de etikettering van 
vruchtensappen worden gebruikt 
overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen1. 
Na [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
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deze richtlijn] wordt het gebruik van deze 
vermelding opnieuw beoordeeld.
1 PB L 404 van 30.12.06, blz. 9.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
producent geeft op het etiket van het 
product de maximumhoeveelheid 
toegevoegde suikers aan, berekend als 
droge stof en uitgedrukt in gram per liter.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor gereconstitueerde 
vruchtensappen moet de 
verkoopbenaming de vermelding "uit 
concentraat" of "gereconstitueerd 
vruchtensap" bevatten, die moet worden 
aangebracht in letters die minstens half zo 
groot zijn als de letters die gebruikt 
worden voor de vermelding van het 
vruchtensap.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de etikettering van in bijlage I, deel I, 
punt 2, bedoeld geconcentreerd 
vruchtensap dat niet bestemd is voor 
levering aan de eindverbruiker, wordt de 
aanwezige hoeveelheid toegevoegd 
citroensap, limoensap of op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende 
levensmiddelenadditieven* toegelaten 
voedingszuren vermeld. Deze vermelding 
wordt aangebracht op de verpakking, op 
een aan de verpakking gehecht etiket of op 
een begeleidend document.

Op de etikettering van in bijlage I, deel I, 
punt 2, bedoeld geconcentreerd 
vruchtensap dat niet bestemd is voor 
levering aan de eindverbruiker, wordt de 
aanwezige hoeveelheid toegevoegd 
citroensap, limoensap of op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende 
levensmiddelenadditieven* toegelaten 
voedingszuren vermeld. Deze vermelding 
wordt aangebracht op de verpakking, op 
een aan de verpakking gehecht etiket of op 
een begeleidend document. Het gebruik 
van misleidende of dubbelzinnige 
benamingen, bijvoorbeeld "natuurzuiver 
vruchtensap", die verkeerdelijk de indruk 
wekken dat het gaat om vruchtensappen 
die gemaakt zijn van vers fruit, is 
verboden.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 5 wordt een lid 1 bis 
ingelast:
"Deze richtlijn geldt voor de in bijlage I 
genoemde in de Europese Unie 
geproduceerde of in de EU geïmporteerde 
producten".
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze richtlijn aan de technische 
vooruitgang aan te passen en rekening te 
houden met de ontwikkelingen bij de 
betrokken internationale normen, mag de 
Commissie via gedelegeerde handelingen 
de bijlagen wijzigen, met uitzondering van 
bijlage I, deel I, en van bijlage II.

Om deze richtlijn aan de technische 
vooruitgang aan te passen en rekening te 
houden met de ontwikkelingen bij de 
betrokken internationale normen, mag de 
Commissie indien nodig via gedelegeerde 
handelingen de bijlagen wijzigen, met 
uitzondering van bijlage I, deel I, en van 
bijlage II.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 7 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze richtlijn bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt aan de Commissie 
verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze richtlijn bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt aan de Commissie 
verleend voor een periode van vijf jaar 
vanaf de inwerkingtreding van deze 
richtlijn. De Commissie stelt uiterlijk zes 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 7 bis – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maken binnen twee maanden na de datum 
van kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met een maand worden verlengd.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maken binnen twee maanden na de datum 
van kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met twee maanden worden 
verlengd.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 18 maanden na 
de inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast om 
uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan de 
bepalingen ervan te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen die bepalingen toe met 
ingang van [achttien maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn].
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Overgangsmaatregelen

Producten die op de markt gebracht of 
geëtiketteerd zijn vóór de datum waarop 
de lidstaten de bepalingen die nodig zijn 
om aan deze richtlijn te voldoen in 
werking doen treden, kunnen nog 
maximaal achttien maanden na die datum 
worden afgezet.

Motivering

Er moeten overgangsmaatregelen worden genomen voor producten die op de markt gebracht 
of geëtiketteerd zijn in de periode tussen de inwerkingtreding en de omzetting in de nationale 
wetgevingen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel I – punt 1 – letter a – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sommige sappen kunnen worden 
verkregen uit vruchten die pitten, zaden en 
schillen bevatten, welke normaal niet in het 
sap worden verwerkt; stukken of 
bestanddelen van pitten, zaden of schillen 
die niet met goede bereidingspraktijken 
kunnen worden verwijderd, worden 
evenwel getolereerd.

Sommige sappen kunnen worden 
verkregen uit vruchten die pitten, zaden en 
schillen bevatten, welke normaal niet in het 
sap worden verwerkt; indien dat 
noodzakelijk is, worden stukken of 
bestanddelen van pitten, zaden of schillen 
die niet met goede bereidingspraktijken 
kunnen worden verwijderd, evenwel 
getolereerd.

Motivering

Het moet geen vrijblijvende keuze zijn, maar alleen maar mogen wanneer het noodzakelijk is.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel I – punt 1 – letter b – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zwarte bes, guave, mango en 
passievrucht gelden de 
minimumbrixwaarden uitsluitend voor 
gereconstitueerd vruchtensap en 
gereconstitueerd vruchtenmoes die in de 
Europese Unie zijn geproduceerd.

Schrappen

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel I – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water en/of
suikers en/of honing toe te voegen aan de 
in deel I, punten 1, 2, 3 en 4, omschreven 
producten, aan vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes en/of aan 
een mengsel van deze producten en dat 
bovendien in overeenstemming is met 
bijlage IV.

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water met of 
zonder toevoeging van suikers en/of 
honing toe te voegen aan de in deel I, 
punten 1, 2, 3 en 4, omschreven producten, 
aan vruchtenmoes en/of geconcentreerd 
vruchtenmoes en/of aan een mengsel van 
deze producten en dat bovendien in 
overeenstemming is met bijlage IV.

Motivering

Toevoeging van water is altijd noodzakelijk om nectar te verkrijgen, maar de toevoeging van 
zoetstoffen niet.

Amendement 19
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel II – punt 2 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het product toegevoegd koolzuurgas 
bevat, staat op het etiket in de omgeving 
van de benaming van het product de 
vermelding "met toegevoegd 
koolzuurgas" of "bruisend";

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel II – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan tomatensap en uit sapconcentraat 
verkregen tomatensap mogen zout, 
specerijen en aromatische kruiden worden 
toegevoegd.

Aan tomatensap en wortelsap en uit 
sapconcentraat verkregen tomatensap en 
wortelsap mogen zout, specerijen en 
aromatische kruiden, alsmede natuurlijke 
extracten hiervan worden toegevoegd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage I – deel II – punt 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als tomaten- en wortelsappen specerijen 
en/of aromatische kruiden bevatten, staat 
op het etiket in de omgeving van de 
benaming van het sap de vermelding 
"gekruid" en/of de gebruikelijke 
benaming van het aromatische kruid.

Amendement 22
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage II – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vrucht 1. Vrucht
Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden tomaten ook als vruchten 
beschouwd.

Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden tomaten en wortelen ook als 
vruchten beschouwd.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage II – punt 1 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vrucht moet gezond zijn, de juiste mate 
van rijpheid hebben en vers zijn of zijn 
verduurzaamd door middel van fysische 
procedés of behandelingen, met inbegrip
van behandelingen na de oogst, die 
overeenkomstig de ter zake geldende 
voorschriften van de Europese Unie zijn 
toegepast.

Motivering
Dit moet in het eerste punt worden vermeld en vervolgens voor de hele tekst gelden. Omwille 
van de duidelijkheid moet vermeld worden dat ook behandelingen na de oogst betroffen zijn.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage V – regel 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pompelmoes Sweetie 
Citrus paradisi, Citrus grandis
10

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage V – regel 8 – segment 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Citrus limonium Rissa

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG
Bijlage V – regel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Limette
Citrus aurantifolia (Christm.)
8
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