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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu drugą z kolei zmianę dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 
grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, która ustanawia zasady regulujące skład, użycie 
zastrzeżonych opisów, specyfikacje procesów produkcyjnych oraz etykietowanie 
omawianych produktów, w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu na terytorium Unii 
Europejskiej. 

Pierwsza zmiana sięga 2009 r. i miała m.in. na celu wprowadzenie minimalnych wartości w 
skali Brixa (zawartość rozpuszczalnej suchej masy), aby zapobiec nadużyciom polegającym 
na zbyt dużych dodatkach wody. Obecnie rozpatrywany wniosek potwierdza rozróżnienie 
między sokami owocowymi (uzyskanymi dzięki zwykłemu wyciśnięciu z owoców) a sokami 
owocowymi z koncentratu (odtworzonymi poprzez dodanie do koncentratu takiej samej ilości 
wody, jaka została wydzielona podczas zagęszczania), upraszcza przepisy w sprawie 
odtwarzania smaku i aromatu, przewiduje usunięcie cukru z listy zatwierdzonych składników 
(w przypadku nektarów dodatek cukru pozostaje dozwolony do celów słodzenia) i umieszcza 
pomidory na liście owoców używanych do produkcji soków owocowych. Dzięki tej nowej 
zmianie Komisja zamierza wprowadzić większą liczbę norm zawartych w Kodeksie 
żywnościowym i Kodeksie praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków 
Owocowych. 

Choć cukier został skreślony z wykazu dozwolonych składników na wniosek branży, 
mogłoby to przynieść odwrotny skutek, gdyby nie dopuszczono, przynajmniej przez 
określony czas, możliwości podawania informacji „bez dodatku cukru”. Istotnie trudno sobie 
wyobrazić, że konsumenci będą od razu poinformowani, iż dodatek cukru jest odtąd 
zabroniony i że zawarty w soku cukier pochodzi wyłącznie z samych owoców. Istnieje zatem 
obawa, że konsument może zostać wprowadzony w błąd i sądzić, że cukier został dodany, 
kiedy zobaczy, że na soku, który ma zwyczaj spożywać, nie ma już zwrotu „bez dodatku 
cukru”. Ryzyko jest tym większe, że produkt ten nadal będzie stał na półkach sklepowych w 
sąsiedztwie napojów na bazie owoców, które ze względu na to, iż nie wchodzą w zakres 
dyrektywy, będą nadal posiadać informację „bez dodatku cukru”. Trzeba zatem dać branży 
czas, by mogła przeprowadzić kampanię komunikacyjną i poinformować konsumentów.

Co do okresu niezbędnego do wprowadzenia w życie omawianej dyrektywy w państwach 
członkowskich, po upływie 18 miesięcy należy przewidzieć kolejny osiemnastomiesięczny 
okres, w którym branża będzie mogła upłynnić zapasy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego 
przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować w celu uwzględnienia 
postępu technicznego i zmian w 
stosowanych normach międzynarodowych, 
w szczególności normy Codex dotyczącej 
soków owocowych i nektarów (Codex Stan 
247-2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28 
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(1) W celu poprawienia swobodnego 
przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować w celu uwzględnienia 
postępu technicznego i zmian w 
stosowanych normach międzynarodowych, 
w szczególności normy Codex dotyczącej 
soków owocowych i nektarów (Codex Stan 
247-2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28.
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).
Wymogi ustanowione w niniejszej 
dyrektywie powinny mieć zastosowanie na
równych zasadach zarówno do produktów 
wytworzonych w Unii, jak i do produktów 
importowanych. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
etykietowania, prezentacji i reklamy 

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
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środków spożywczych, w szczególności jej 
art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z 
zastrzeżeniem określonych warunków.
Należy wyraźnie wskazać, w jakich 
przypadkach produkt jest mieszanką soku 
owocowego i soku owocowego 
otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli 
chodzi o nektar owocowy, w jakich 
przypadkach otrzymuje się go całkowicie 
lub częściowo z zagęszczonego produktu.
Lista składników na etykiecie zawiera 
nazwy zarówno soków owocowych, jak i 
soków owocowych otrzymanych z 
koncentratów.

środków spożywczych, w szczególności jej 
art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z 
zastrzeżeniem określonych warunków.
Należy wyraźnie wskazać, w jakich 
przypadkach produkt jest mieszanką soku 
owocowego i soku owocowego 
otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli 
chodzi o nektar owocowy, w jakich 
przypadkach otrzymuje się go całkowicie 
lub częściowo z zagęszczonego produktu.
Lista składników na etykiecie zawiera 
nazwy zarówno soków owocowych, jak i 
soków owocowych otrzymanych z 
koncentratów. Należy zakazać używania 
nazw mylących lub dwuznacznych, m.in. 
takich jak „naturalny sok”, sugerujących 
wytwarzanie soków ze świeżych owoców w 
sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zwrot „bez dodatku cukru” jest 
stosowany w odniesieniu do soków 
owocowych od bardzo dawna. Zniknięcie 
z dnia na dzień takiej informacji 
wprowadziłoby konsumentów w błąd i 
spowodowałby, że zwróciliby się ku innym 
napojom zawierającym taką wzmiankę. W 
celu umożliwienia branży odpowiedniego 
poinformowania konsumentów należy 
zatem przewidzieć ograniczone w czasie 
odstępstwo. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 3 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosunku do produktów 
otrzymywanych z dwóch lub więcej 
gatunków owoców, z wyjątkiem 
przypadków użycia soku cytrynowego lub 
soku z limonek na warunkach 
ustanowionych w części II pkt 2 załącznika 
I, nazwy produktów uzupełnia się 
wykazem użytych owoców, w porządku 
malejącym pod względem ilości zawartych 
soków owocowych lub przecierów. W 
przypadku produktów otrzymywanych z 
trzech lub więcej owoców, oznaczenie 
użytych owoców może jednak zostać 
zastąpione słowem „wieloowocowy” lub 
podobnym zwrotem lub liczbą użytych 
owoców.

3. W stosunku do produktów 
otrzymywanych z dwóch lub więcej 
gatunków owoców, z wyjątkiem 
przypadków użycia soku cytrynowego lub 
soku z limonek na warunkach 
ustanowionych w części II pkt 2 załącznika 
I, nazwy produktów uzupełnia się 
wykazem użytych owoców, w porządku 
malejącym pod względem wagi zawartych 
soków owocowych lub przecierów. W 
przypadku produktów otrzymywanych z 
trzech lub więcej owoców, oznaczenie 
użytych owoców może jednak zostać 
zastąpione słowem „wieloowocowy” lub 
podobnym zwrotem lub liczbą użytych 
owoców.

Uzasadnienie

Uzgodnienie z pkt 8.1.1.7 CODEX STAN 247 z 2005 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zwrot „bez dodatku cukru” może być 
stosowany do celów oznakowania soków 
owocowych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności1. Od dnia [pięć lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
stosowanie tego zwrotu zostanie ponownie 
ocenione.
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Producent podaje na etykiecie produktu 
maksymalną ilość dodanego cukru
obliczoną jako sucha masa wyrażona w 
gramach na litr.”

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku soków owocowych 
uzyskanych z koncentratu nazwa 
handlowa zawiera zwrot „z koncentratu” 
lub „sok uzyskany z koncentratu” 
zapisany czcionką co najmniej równą 
połowie wielkości czcionki, którą zapisano 
nazwę soku owocowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie zagęszczonego soku 
owocowego określonego w części I pkt 2 
załącznika I, nieprzeznaczonego dla 
konsumenta końcowego, zawiera 
informację o obecności i ilości dodanego 
cukru lub o dodanym soku cytrynowym, 
soku z limonek lub o czynnikach 
zakwaszających dopuszczonych 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 
żywności*. Informacja ta umieszczana jest 
na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do 
opakowania lub w towarzyszącym mu 
dokumencie.

Oznakowanie zagęszczonego soku 
owocowego określonego w części I pkt 2 
załącznika I, nieprzeznaczonego dla 
konsumenta końcowego, zawiera 
informację o obecności i ilości dodanego 
cukru lub o dodanym soku cytrynowym, 
soku z limonek lub o czynnikach 
zakwaszających dopuszczonych 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 
żywności*. Informacja ta umieszczana jest 
na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do 
opakowania lub w towarzyszącym mu 
dokumencie. Zakazane jest używanie nazw 
mylących lub dwuznacznych, takich jak 
„naturalny sok”, sugerujących 
wytwarzanie soku ze świeżych owoców w 
sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 5 dodaje się akapit 1a w 
następującym brzmieniu:
„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
produktów wytworzonych w Unii 
Europejskiej lub importowanych do UE 
zdefiniowanych w załączniku I.”

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy 
do postępu technicznego oraz rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych, 
Komisja może przyjąć niniejsze załączniki 
w formie aktów delegowanych, z 
wyłączeniem części I załącznika I oraz II.

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy 
do postępu technicznego oraz rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych, 
Komisja może w razie potrzeby przyjąć 
niniejsze załączniki w formie aktów 
delegowanych, z wyłączeniem części I 
załącznika I oraz II.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 7 a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy. Najpóźniej 
dziewięć miesięcy przed upływem okresu 
pięciu lat Komisja przedkłada 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/112/WE
Artykuł 7 a – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc.

3. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w 
terminie 18 miesięcy od momentu jej 
wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmują
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy przed upływem 
terminu 18 miesięcy, licząc od dnia jej 
wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zaczynają stosować 
te przepisy z dniem [po upływie 
osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Środki przejściowe

Produkty wprowadzone na rynek lub 
etykietowane przed dniem wprowadzenia 
w życie przez państwa członkowskie 
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przepisów niezbędnych do wykonania 
niniejszej dyrektywy mogą nadal być 
wprowadzane do obrotu przez 
maksymalny okres osiemnastu miesięcy 
od dnia wprowadzenia w życie przepisów 
przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć środki przejściowe odnoszące się do produktów wprowadzonych do 
obrotu lub etykietowanych między wejściem w życie dyrektywy a jej transpozycją do 
prawodawstw krajowych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a) – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niektóre soki owocowe można 
otrzymywać z owoców z pestkami, 
nasionami i skórką, które zazwyczaj nie 
powinny wchodzić w skład soku; jednakże 
części lub składniki pestek, nasion i 
skórek, których nie można usunąć za 
pomocą dobrych praktyk wytwórczych są 
dopuszczalne.

Niektóre soki owocowe można 
otrzymywać z owoców z pestkami, 
nasionami i skórką, które zazwyczaj nie 
powinny wchodzić w skład soku; jednakże
w razie, gdy się to okazuje konieczne,
części lub składniki pestek, nasion i 
skórek, których nie można usunąć za 
pomocą dobrych praktyk wytwórczych, są 
dopuszczalne.

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu, że nie można tego robić w dowolnie wybranym momencie, 
lecz wtedy, gdy to okazuje się konieczne.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b) – akapit czwarty 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do czarnej porzeczki, 
gujawy, mango i passiflory minimalna 
wartość w skali Brixa ma zastosowanie 
wyłącznie do odtworzonego soku 
owocowego i odtworzonego przecieru 
owocowego produkowanych w Unii 
Europejskiej.

skreślony

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część I – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody z dodatkiem lub bez cukru 
oraz/lub miodu do produktów 
zdefiniowanych w części I pkt 1-4, do 
przecieru owocowego i/lub zagęszczonego 
przecieru owocowego lub/i do mieszanki 
tych produktów tak, aby produkt spełniał 
dodatkowo wymagania przewidziane w 
załączniku IV.

Uzasadnienie

W celu uzyskania nektaru dodanie wody jest zawsze konieczne, a dodatek produktów 
słodzących jest dowolny.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit szósty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jeżeli do danego produktu dodano 
dwutlenek węgla, na etykiecie obok nazwy 
produktu umieszcza się słowo „gazowany” 
lub „musujący”.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopuszcza się dodawanie soli, przypraw i 
ziół do soku pomidorowego i soku 
pomidorowego z koncentratu.

Dopuszcza się dodawanie soli, przypraw i 
ziół oraz ich naturalnych ekstraktów do 
soku pomidorowego i soku z marchwi oraz 
do soku pomidorowego i soku z marchwi 
otrzymywanych z koncentratu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jeżeli sok pomidorowy i sok 
marchewkowy zawierają przyprawy i/lub 
przyprawy ziołowe, na etykiecie obok 
nazwy soku umieszcza się zwrot „z 
przyprawami” lub zwyczajową nazwę 
przyprawy ziołowej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik II – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Owoc 1. Owoc
Dla celów niniejszej dyrektywy, uznaje się 
pomidor za owoc.

Dla celów niniejszej dyrektywy, uznaje się 
pomidor i marchew za owoce.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik II – punkt 1 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio 
dojrzały i świeży lub zakonserwowany przy 
zastosowaniu procesów fizycznych lub 
środków, w tym środków zastosowanych 
po zbiorze, użytych zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie
To zdanie musi znajdować się w punkcie pierwszym, aby miało zastosowanie do pozostałej
części załącznika. W trosce o precyzję należy nadmienić, że dotyczy to również środków 
stosowanych po zbiorze.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik V – wiersz 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomelo 
Citrus x paradisi, Citrus grandis
10
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik V – wiersz 8 – kolumna druga (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Citrus limonum Risso

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE
Załącznik V – wiersz 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Limonka
Citrus aurantifolia (Christm.)
8
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