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Изменение 16
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да се насърчи свободното 
движение на соковете от плодове и 
някои сходни продукти в рамките на 
Европейския съюз, с Директива 
2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 
2001 година относно соковете от 
плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация4 от 
човека, се определят специфични 
разпоредби по отношение на 
производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Тези правила следва да се адаптират в 
съответствие с техническия прогрес 
и да бъдат съобразени с развитието 
на съответните международни 
стандарти, по-специално на 
стандарта CODEX за соковете от 
плодове и нектарите (Codex Stan 247-
2005), който бе приет от Комисията 
по Codex Alimentarius на 28-мото Й 
заседание от 4 до 9 юли 2005 г., и на 
Кодекса на практиките на 
Европейската асоциация на отрасъла 
на плодовите сокове (AIJN).

(1) За да се насърчи свободното 
движение на соковете от плодове и 
някои сходни продукти в рамките на 
Европейския съюз, с Директива 
2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 
2001 година относно соковете от 
плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от 
човека4, се определят специфични 
разпоредби по отношение на 
производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Тези правила следва да се адаптират.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо общо позоваване на стандарта CODEX.

Изменение 17
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да се насърчи свободното 
движение на соковете от плодове и 
някои сходни продукти в рамките на 
Европейския съюз, с Директива 
2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 
2001 година относно соковете от 
плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация4 от 
човека, се определят специфични 
разпоредби по отношение на 
производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Тези правила следва да се адаптират в 
съответствие с техническия прогрес и да 
бъдат съобразени с развитието на 
съответните международни стандарти, 
по-специално на стандарта CODEX за 
соковете от плодове и нектарите (Codex 
Stan 247-2005), който бе приет от 
Комисията по Codex Alimentarius на 28-
мото Й заседание от 4 до 9 юли 2005 г., 
и на Кодекса на практиките на 
Европейската асоциация на отрасъла на 
плодовите сокове (AIJN).

(1) За да се гарантира, че плодовите 
сокове са ясно етикетирани и 
потребителите са в състояние да 
разграничават видовете продукти и за 
да се насърчи свободното движение на 
соковете от плодове и някои сходни 
продукти в рамките на Европейския 
съюз, с Директива 2001/112/ЕО на 
Съвета от 20 декември 2001 година 
относно соковете от плодове и някои 
сходни продукти, предназначени за 
консумация от човека4, се определят 
специфични разпоредби по отношение 
на производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Тези правила следва да се адаптират в 
съответствие с техническия прогрес и
при необходимост да бъдат съобразени 
с развитието на съответните 
международни стандарти, по-специално 
на стандарта CODEX за соковете от 
плодове и нектарите (Codex Stan 247-
2005), който бе приет от Комисията по 
Codex Alimentarius на 28-мото й 
заседание от 4 до 9 юли 2005 г., и на 
Кодекса на практиките на Европейската 
асоциация на отрасъла на плодовите 
сокове (AIJN).

Or. en

Изменение 18
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Горепосоченият стандарт CODEX 
определя фактори за качество и 
изисквания за етикетиране на 
плодови сокове и сходни продукти. 

заличава се
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Кодексът на практиките на AIJN 
също определя фактори за качество 
на плодовите сокове от концентрат и 
служи като международен стандарт 
за саморегулиране в сектора на 
плодовите сокове. Директива 
2001/112/EО следва да бъде приведена в 
съответствие с тези стандарти, 
доколкото това е възможно.

Or. en

Изменение 19
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Горепосоченият стандарт CODEX 
определя фактори за качество и 
изисквания за етикетиране на 
плодови сокове и сходни продукти. 
Кодексът на практиките на AIJN 
също определя фактори за качество 
на плодовите сокове от концентрат и 
служи като международен стандарт 
за саморегулиране в сектора на 
плодовите сокове. Директива 
2001/112/EО следва да бъде приведена в 
съответствие с тези стандарти, 
доколкото това е възможно.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо позоваване на стандарта CODEX и на Кодекса на практиките на 
AIJN .

Изменение 20
Frédérique Ries
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Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, и по-специално 
член 7, параграфи 2 и 5 от нея следва 
да се прилагат, само ако са изпълнени 
някои условия. Етикетирането 
трябва ясно да посочва дали един 
продукт е смес от плодови сокове и 
плодови сокове, получени от 
концентрат, а за плодовия нектар —
дали е получен изцяло или частично 
от концентрат. Списъкът от 
съставките, посочени върху етикета, 
следва да показва едновременно 
имената на плодовите сокове и 
имената на плодовите сокове от 
концентрат, които са използвани.

(3) Без да се засяга Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 март 2000 г. за 
сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно 
етикетирането, представянето и 
рекламата на храните5, е необходимо да 
се изменят конкретните разпоредби 
на Директива 2001/112/ЕО относно 
етикетирането на плодовите сокове и 
някои сходни продукти, за да се 
отразят новите правила относно 
разрешените съставки, като 
например тези, свързани с добавянето 
на захари, което вече не е разрешено в
плодовите сокове.

Or. en

Изменение 21
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 - уводна част
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 3 параграфи 3 и 4 се 
заменят със следното:

(1) В член 3 параграф 3 се заменя със 
следното:

Or. it
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Изменение 22
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 4 на член 3 се отменя.

Or. it

Изменение 23
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За продуктите, произведени от два 
или повече вида плодове, освен в случай 
на употреба на сок от лимон или зелени 
лимони, при условията, определени в 
приложение I, част II, точка 2, 
наименованието на продукта се допълва 
с изброяване на използваните плодове, в 
низходящ ред според обема на 
използваните сокове или пюрета от 
плодове. Въпреки това, за продуктите, 
произведени от три или повече плодове, 
отбелязването на използваните плодове 
може да се замени с обозначението 
„няколко вида плодове“ или с подобно 
обозначение или такова за броя на 
използваните плодове.

3. За продуктите, произведени от два 
или повече вида плодове, освен в случай 
на употреба на сок от лимон или зелени 
лимони, при условията, определени в 
приложение I, част II, точка 2, 
наименованието на продукта се допълва 
с изброяване на използваните плодове, в 
низходящ ред според обема на 
използваните сокове или пюрета от 
плодове. Въпреки това, за продуктите, 
произведени от три или повече плодове, 
отбелязването на използваните плодове 
може да се замени с обозначението 
„няколко вида плодове“ или с подобно 
обозначение или такова за броя на 
използваните плодове. При всички 
случаи в списъка на съставките 
трябва да бъдат изброени всички 
използвани плодове в низходящ ред 
според обема, следван от 
количеството, изразено като 
процент, в съответствие с 
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Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
предоставянето на потребителите 
на информация за храните.
Ако наименованието на продукта 
включва име на някакъв плод, 
основното наименование на продукта 
трябва да отговаря на плода, който се 
съдържа в най-голям обем.

Or. en

Обосновка

Дори да не влизат в името на продукта, всички използвани плодове трябва да бъдат 
включени в списъка на съставките. Основното наименование на продукта трябва да 
отговаря на плода, съдържащ се в най-голям обем, за да се избегне например 
ситуация, при която сок, съдържащ 80% ябълков сок, 10% сок от боровинки и 10% 
малинов сок, е наречен „сок от боровинки и малини“.

Изменение 24
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Картинните изображения на 
опаковката не трябва да 
заблуждават потребителя относно 
действителния състав на сока.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е включена в документацията относно информацията за храните, 
която се предоставя на потребителите, за всички храни. Тъй като в момента най-
големите проблеми във връзка с това са свързани с плодовите сокове, секторното 
законодателство също следва да включва тази разпоредба.
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Изменение 25
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Използването на плодово пюре 
и/или концентрирано плодово пюре се 
посочва в списъка на съставките.

Or. en

Обосновка

Потребителите имат право да знаят дали в производствения процес е било 
използвано пюре, тъй като те могат да предпочитат по-висококачествени продукти.

Изменение 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да 
се добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното 
добавено количество захари, 
изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.“

заличава се

Or. it
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Обосновка

Първата част на параграф 4 вече беше изменена по по-подходящ начин в т. 5 от 
приложение І на предложението на Комисията. Втората част представлява сериозна 
дискриминация на нектарите с искането допълнително да се подчертае добавянето 
на захар, което вече е посочено в списъка на съставките.

Изменение 27
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да 
се добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното 
добавено количество захари, 
изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.

заличава се

Or. it

Изменение 28
Renate Sommer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
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търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното 
добавено количество захари, 
изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.

подслаждане.

Or. de

Изменение 29
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари, мед или подсладители
с цел подслаждане.

В такъв случай добавянето на 
подсладители се посочва поне в 
списъка на съставките, намиращ се 
върху етикета, както се предвижда в 
Директива 2000/13/ЕО и в Директива 
94/35/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 юни 1994 г. относно 
подсладители за влагане в храни1.  
Това посочване е последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.

При следващото преразглеждане на 
настоящата директива и при условие, 
че няма дискриминация на други 
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безалкохолни напитки, ще бъде 
включена разпоредба за добавяне в 
търговското наименование на 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното 
добавено количество захари, 
изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.
____________
1 OВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.

Or. fr

Обосновка

Предложението на Комисията за въвеждане на допълнителни изисквания за 
етикетиране на нектари, в които има добавена захар, има смисъл от хранителна 
гледна точка и за гарантиране, че потребителите са напълно информирани. Това 
обаче е трудно осъществимо понастоящем, защото би довело до дискриминация на 
нектарите спрямо други безалкохолни напитки като газираните напитки и пенливите 
плодови сокове. Оттук и необходимостта от този двустепенен подход.

Изменение 30
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.
Ако е добавен само мед, търговското 
наименование може да включва 
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думите „с добавка на мед“ вместо 
„подсладен“.

Or. en

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да се стимулира подслаждането на нектарите с мед 
вместо със захар.

Изменение 31
Giommaria Uggias

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. Всяка такава добавка се 
посочва в списъка на съставките 
съгласно действащото в момента 
законодателство, заедно с
максималното добавено количество 
захари, изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.

Когато се използва мед, който не е 
естествен, също се отбелязва 
пълният му състав и/или 
съдържанието му на глюкоза.

Or. it

Изменение 32
Elena Oana Antonescu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари, мед или други 
естествени подсладители с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“ и в списъка на 
съставките се посочва добавеният 
подсладител, като се конкретизира
максималното добавено количество 
захари, изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.

Or. en

Изменение 33
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като 
сухо вещество и изразено в грама на 
литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари, мед или подсладители
с цел подслаждане. В такъв случай 
максималното добавено количество 
захари и видът на добавените захари 
са ясно обозначени в списъка на 
съставките върху етикета.

Or. en

Обосновка

От здравословни съображения потребителите следва да могат да видят ясно вида и 
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количеството захари, добавени към нектарите.

Изменение 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай 
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното 
добавено количество захари, 
изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари, мед или подсладители
с цел подслаждане. Всяка такава 
добавка се посочва в списъка на 
съставките съгласно действащото в 
момента законодателство.

Or. it

Изменение 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Претенцията „без добавени 
захари“ може да се използва за 
етикетиране на плодови сокове, 
включени в категория 1 от 
приложение І, съгласно Регламент 
(ЕО) № 1924/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 г. относно  хранителни 
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и здравни претенции за храните. 

Or. en

Обосновка

Претенцията „без добавени захари“ е добре позната на потребителите и следва 
отново да бъде разрешена, за да улеснява избора им на здравословни продукти.

Изменение 36
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Думите „без добавени захари“ 
могат да се използват в 
етикетирането на плодови сокове 
съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. 
относно  хранителни и здравни 
претенции за храните. 

Or. en

Обосновка

Претенцията „без добавени захари“ е добре позната на потребителите и помага за 
разграничаването на сходни продукти. Ако тя не бъде разрешена, това би могло да 
обърка и подведе потребителите. 

Изменение 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Хранителната претенция „без 
добавени захари“ може да се използва 
в етикетирането на плодови сокове 
съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. 
относно  хранителни и здравни 
претенции за храните. 

Or. it

Обосновка

Трябва изрично да бъде казано, че претенцията „без добавени захари“ може да се 
използва за целите на информирането на потребителите.  В противен случай 
единствено от факта, че захарта не е включена в списъка на съставките, 
потребителите могат да не разберат, че не са добавени захари, и дадена претенция, 
която може да се използва за сходни продукти (напр. напитки на основата на 
плодове, нектари без добавени захари), няма да може да се използва за плодови сокове, 
които по закон трябва да съдържат само плодове.

Изменение 38
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Хранителната претенция „без 
добавени захари“ може да се използва 
в етикетирането на плодови сокове 
съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. 
относно  хранителни и здравни 
претенции за храните1. 
__________________
1 OВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
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Or. it

Обосновка

Трябва изрично да бъде казано, че претенцията „без добавени захари“ може да се 
използва за целите на информирането на потребителите.  В противен случай 
единствено от факта, че захарта не е включена в списъка на съставките, 
потребителите могат да не разберат, че не са добавени захари, и дадена претенция, 
която може да се използва за сходни продукти (напр. напитки на основата на 
плодове, нектари без добавени захари), няма да може да се използва за плодови сокове, 
които по закон трябва да съдържат само плодове.

Изменение 39
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Трябва да се извършват проверки, 
за де се гарантира, че в крайния 
продукт – сока – няма следи от семки 
от плодове. В случаите, когато в 
крайния продукт може да има семки, 
на етикетите следва да бъде ясно 
обозначено евентуалното им наличие.

Or. en

Обосновка

Някои потребители могат да получат алергични реакции при консумиране на плодови 
сокове, в които има семки. Ясното обозначаване на етикетите може да помогне за 
предпазване на потребителите от нежелани реакции.

Изменение 40
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са били извършени обработки 
или ако са били използвани вещества в 
съответствие с част ІІ.3 от 
приложение І, това се посочва върху 
етикетирането.
Добавените в соковете от плодове 
пулп или клетки, каквито са 
определени в приложение II, се 
посочват върху етикетирането.

Or. en

Изменение 41
Janusz Wojciechowski

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 3 се добавя следният 
параграф 6а:

„6a. Забранява се използването на 
подвеждащи или двузначни имена, 
например „натурален сок“, което 
създава впечатлението, че соковете 
са произведени от свежи плодове, при 
положение че това не отговаря на 
истината.“

Or. pl

Изменение 42
Renate Sommer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/112/ЕО 
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Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикетирането на концентрирания сок 
от плодове, посочен в приложение І, 
част I, точка 2, който не е предназначен 
да бъде доставен на крайния 
потребител, съдържа обозначение, 
посочващо наличието и количеството на 
добавени лимонов сок, сок от зелени 
лимони или подкиселяващи вещества в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно добавките в храните. Това 
обозначение се намира върху 
опаковката, върху етикет, прикрепен 
към опаковката или върху 
придружаващ документ.

Етикетирането на концентрирания сок 
от плодове, посочен в приложение І, 
част I, точка 2, който не е предназначен 
да бъде доставен на крайния 
потребител, съдържа обозначение, 
посочващо наличието и количеството на 
добавени лимонов сок, сок от зелени 
лимони или подкиселяващи вещества в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно добавките в храните. Това 
обозначение се намира върху 
опаковката.

Or. de

Изменение 43
Giommaria Uggias

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/112/ЕО 
Член 7 а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
или Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с един месец.

3. В срок от шест месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
или Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета този 
срок се удължава с един месец.

Or. it

Изменение 44
Rovana Plumb
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Преходен период

Установява се 18-месечен преходен 
период, считано от датата на 
транспонирането на настоящата 
директива, с оглед изчерпване на 
запасите, намиращи се на пазара, и за 
да се предостави време за адаптиране 
към новото законодателство.

Or. ro

Изменение 45
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите- членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок от 18
месеца от датата на нейното влизане в 
сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на посочените 
разпоредби и предават таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Държавите- членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок от 30
месеца от датата на нейното влизане в 
сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на посочените 
разпоредби и предават таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Един 30-месечен преходен период представлява компромис между предложените от 
Комисията 18 месеца и 36-те месеца, предложени от докладчика в изменение 10. Този 
период също така ще даде възможност на производителите да координират 
промените в етикетирането, въведени от бъдещия регламент за информация относно 
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храните.

Изменение 46
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите- членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок от 18
месеца от датата на нейното влизане в 
сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на посочените 
разпоредби и предават таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Държавите- членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, в срок от три 
години от датата на нейното влизане в 
сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на посочените 
разпоредби и предават таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Плодовите сокове и нектарите често са в картонени опаковки и промяната им 
струва скъпо, затова един тригодишен преходен период ще даде възможност да се 
изчерпят запасите. Този период също така ще даде възможност на производителите 
да координират промените в етикетирането, въведени от  регламента за 
информация относно храните.

Изменение 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение I – част І – точка 1 – буква a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 

Ароматът, пулпът и клетките от сока, 
които се отделят при преработката, 
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плод, могат да бъдат възстановени в 
сока.

могат да бъдат възстановени в сока.

Or. de

Обосновка

Комисията предлага добавяне на аромат, пулп и клетки от същия вид плод, докато 
съгласно настоящата директива към неконцентриран сок може да се добавя само 
аромат от същия производствен процес. Това следва да се запази, за да продължи да 
се гарантира високо качество на продуктите и да се отговори на очакванията на 
потребителите. Потребителите очакват продуктът да бъде възможно най-малко 
преработен и възможно най-натурален.

Изменение 48
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част 1 – точка 1 – буква а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 
плод, могат да бъдат възстановени в 
сока.

Ароматът, пулпът и клетките от сока, 
които се отделят при преработката, 
могат да бъдат възстановени в същия 
сок.

Or. en

Обосновка

Това е формулировката в настоящата Директива 2001/112/ЕО. За да не се 
заблуждават потребителите, целесъобразно е единствено ароматът, пулпът и 
клетките от сока, които са били отделени при преработката му, да могат да бъдат 
възстановени в същия сок.

Изменение 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
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Приложение І – част 1 – точка 1 – буква а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 
плод, могат да бъдат възстановени в 
сока.

Пулпът и клетките, които се получават с 
подходящите за целта механични 
методи от същите видове плод, могат да 
бъдат възстановени в сока.

Or. en

Обосновка

Чистият сок, получен директно от пресоването, може да бъде изменен с аромати.
Това променя характеристиките на този натурален продукт.

Изменение 50
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I – точка 1 – буква а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смесването на сокове от плодове и 
плодови пюрета се разрешава в 
производството на плодови сокове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това досега не е било разрешавано и не следва да бъде разрешавано и в бъдеще, тъй 
като би заблуждавало потребителите във възприятието им за „плодов сок“.

Изменение 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
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Приложение І – част I – точка 1 – буква а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктът, получен чрез разреждане на 
концентриран плодов сок, определен в 
част I.2, с питейна вода, която 
отговаря на критериите в Директива 
98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 
1998 г. относно качеството на 
водите, предназначени за консумация 
от човека*.

Продуктът, получен чрез 
възстановяване в концентрирания
плодов сок на водата, извлечена от 
този сок по време на 
концентрацията, и възстановяване на 
аромата и, по целесъобразност, на 
пулп и клетки от сока. Добавената 
вода трябва да притежава подходящи 
характеристики, особено от 
химическа, микробиологическа и 
органолептична гледна точка, така 
че да гарантира съществените 
качества на сока.

____________
* OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

Or. de

Обосновка

Водата, използвана за възстановяване на сока от концентрат, трябва също да 
отговаря на определени условия, за да се запазят съществените физически, химически 
и хранителни характеристики на сока със средно добро качество, произведен от 
същите плодове. Качеството на питейната вода само по себе си не винаги е 
достатъчно. Затова следва да продължат да се прилагат съществуващите правила, 
съгласно които водата трябва да отговаря на конкретни условия.

Изменение 52
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I – точка 1 – буква б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктът, получен чрез разреждане на 
концентриран плодов сок, определен в 
част I.2, с питейна вода, която отговаря 
на критериите в Директива 98/83/ЕО на 
Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 

Продуктът, получен чрез разреждане на 
концентриран плодов сок, определен в 
част I.2, с питейна вода, която отговаря 
на критериите в Директива 98/83/ЕО на 
Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
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качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека*.

качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека*, и притежава 
подходящи характеристики, особено 
от химическа, микробиологическа и 
органолептична гледна точка, така 
че да гарантира съществените 
качества на сока.

Or. en

Обосновка

Това е формулировката в настоящата Директива 2001/211/ЕО.

Изменение 53
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I – точка 1 – буква б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктът, получен чрез разреждане на 
концентриран плодов сок, определен в 
част I.2, с питейна вода, която отговаря 
на критериите в Директива 98/83/ЕО на 
Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека*.

Продуктът, получен чрез разреждане на 
концентриран плодов сок, определен в 
част I.2, с питейна вода, която отговаря 
на критериите в Директива 98/83/ЕО на 
Съвета от 3 ноември 1998 г. относно 
качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека*, и/или на 
националните насоки, определени за 
много години.

Or. en

Обосновка

Директива 98/83/ЕО определи минимални стандарти за качеството на водата, които 
могат да бъдат допълвани от по-строги национални насоки за плодов сок от 
концентрат.

Изменение 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer
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Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I – точка 1 – буква б - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 
плод, могат да бъдат възстановени в 
сока.

Ароматът и, по целесъобразност, 
пулпът и клетките се получават с 
подходящи за целта механични методи 
от въпросния плодов сок или от плодов 
сок от същите видове плод и се 
възстановяват в плодовия сок.

Or. de

Обосновка

Плодовите сокове от концентрат са обект на строги изисквания за качество, за да се 
гарантира производството на висококачествени сокове, които са възможно най-близо 
до соковете, които не са произведени от концентрат. Понастоящем се изисква 
ароматът да се възстановява в плодовия сок от концентрат. Комисията предлага 
това задължение да стане доброволна мярка. Това би довело до сериозен спад на 
качеството и би заблудило потребителите.

Изменение 55
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I – точка 1 – буква б - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 
плод, могат да бъдат възстановени в 
сока.

Ароматът, пулпът и клетките, които се 
получават с подходящите за целта 
механични методи от същите видове 
плод, могат да бъдат възстановени в 
сока. Ако ароматът се възстановява, 
добавянето на аромат трябва да бъде 
посочено върху етикета на плодовия 
сок.

Or. en
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Обосновка

Потребителите следва да бъдат информирани, когато в плодовия сок от концентрат 
е възстановен ароматът.

Изменение 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I - точка 5 -  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода и/или захари и/или 
мед към продуктите, определени в част 
І, точки 1, 2, 3 и 4, към плодово пюре 
и/или концентрирано плодово пюре 
и/или към смес от тези продукти, и 
който освен това отговаря на 
изискванията на приложение IV.

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода с или без добавяне на
захари и/или мед към продуктите, 
определени в част І, точки 1, 2, 3 и 4, 
към плодово пюре и/или концентрирано 
плодово пюре и/или към смес от тези 
продукти, и който освен това отговаря 
на изискванията на приложение IV.

Or. en

Обосновка

Изменението е ясно: добавянето на вода винаги е необходимо за получаване на нектар,
добавянето на подслаждащи продукти е факултативно.

Изменение 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I - точка 5 -  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода и/или захари и/или 

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода с или без добавяне на
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мед към продуктите, определени в част 
І, точки 1, 2, 3 и 4, към плодово пюре 
и/или концентрирано плодово пюре 
и/или към смес от тези продукти, и 
който освен това отговаря на 
изискванията на приложение IV.

захари и/или мед към продуктите, 
определени в част І, точки 1, 2, 3 и 4, 
към плодово пюре и/или концентрирано 
плодово пюре и/или към смес от тези 
продукти, и който освен това отговаря 
на изискванията на приложение IV.

Or. it

Обосновка

Поправя се една грешка по същество, от която дефиницията на нектар става 
безсмислена. Добавянето на вода е необходимо, но добавянето на захари е 
факултативно.

Изменение 58
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I - точка 5 -  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода и/или захари и/или 
мед към продуктите, определени в част 
І, точки 1, 2, 3 и 4, към плодово пюре 
и/или концентрирано плодово пюре 
и/или към смес от тези продукти, и 
който освен това отговаря на 
изискванията на приложение IV.

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода с или без добавяне на
захари и/или мед към продуктите, 
определени в част І, точки 1, 2, 3 и 4, 
към плодово пюре и/или концентрирано 
плодово пюре и/или към смес от тези 
продукти, и който освен това отговаря 
на изискванията на приложение IV.

Or. it

Обосновка

Поправя се една грешка по същество, от която дефиницията на нектар става 
безсмислена. Добавянето на вода е необходимо, но добавянето на захари е 
факултативно.

Изменение 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi
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Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I - точка 5 -  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода и/или захари и/или 
мед към продуктите, определени в част 
І, точки 1, 2, 3 и 4, към плодово пюре 
и/или концентрирано плодово пюре 
и/или към смес от тези продукти, и 
който освен това отговаря на 
изискванията на приложение IV.

Това е ферментиращ, но неферментирал 
продукт, който се получава чрез 
добавяне на вода с или без добавяне на
захари и/или мед към продуктите, 
определени в част І, точки 1, 2, 3 и 4, 
към плодово пюре и/или концентрирано 
плодово пюре и/или към смес от тези 
продукти, и който освен това отговаря 
на изискванията на приложение IV.

Or. it

Изменение 60
Giommaria Uggias

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част I - точка 5 -  параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато нектарите от плодове се 
произвеждат без добавяне на захари 
или с намалено енергийно 
съдържание, захарите могат да се 
заменят изцяло или частично с 
подсладители, в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1333/2008.

заличава се

Or. it

Изменение 61
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
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Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част II - точка 2 - тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Възстановените в плодовите сокове, 
нектарите, плодовите сокове от 
концентрат и концентрираните 
сокове от плодове аромат, пулп и 
клетки може да са получени от същия 
вид плод.

– Възстановените в плодовия сок, 
определен в част I, точка 1, буква а), 
аромат, пулп и клетки трябва да са 
същите, които са били отделени от 
сока при преработката му, докато 
ароматът, пулпът и клетките, 
възстановени в плодовите сокове от 
концентрат, в нектарите и в 
концентрираните сокове от плодове,
може да са получени и от сок от плод 
от същия вид.

Or. en

Обосновка

Това е формулировката в настоящата Директива 2001/112/ЕО. За да не се 
заблуждават потребителите, целесъобразно за плодовите сокове е единствено 
ароматът, пулпът и клетките от сока, които са били отделени при преработката 
му, да могат да бъдат възстановени в същия сок.

Изменение 62
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част II - точка 2 - тире 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Добавянето на захари и/или мед е 
разрешено само при нектарите (в 
тегловно количество не по-голямо от 
20 % от общото тегло на крайния 
продукт) и някои специфични продукти 
от приложение ІІІ.

– Добавянето на захари и/или мед е 
разрешено само при нектарите (в 
тегловно количество не по-голямо от 
20 % от общото тегло на крайния 
продукт) и някои специфични продукти 
от приложение ІІІ.

Добавянето на захари е разрешено:
- за да се регулира киселият вкус; 
количеството добавени захари, 
изразено като сухо вещество, не може 
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да превишава 15 грама на литър сок,
- с цел подслаждане;  количеството 
добавени захари, изразено като сухо 
вещество, не може да превишава 150 
грама на литър сок, при условие че 
общото количество добавени захари 
за регулиране на киселия вкус и за 
подслаждане не може да превишава 
150 грама на литър сок.

Or. en

Обосновка

Това е формулировката в настоящата Директива 2001/112/ЕО.

Изменение 63
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част II - точка 2 - тире 6 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сок, получен от мандарина (Citrus 
reticulata) и/или от хибриди на 
мандарина, може да бъде добавен към 
портокаловия сок в количества, 
които не надвишават обем от 10% 
разтворими твърди вещества от 
мандарина в общото количество 
твърди разтворими вещества в 
портокаловия сок. Всяка такава 
добавка трябва да бъде посочена в 
списъка на съставките, какво вече се 
предвижда в действащото 
законодателство. 

Or. es

Изменение 64
Carl Schlyter
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Предложение за директива - акт за изменение
Приложение
Директива 2001/112/ЕО 
Приложение І – част II - точка 2 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едновременното добавяне на захари и 
на концентриран или не лимонов сок 
или сок от зелени лимони или на 
подкиселяващи вещества, разрешени с 
Регламент (ЕО) № 1333/2008, към един 
и същ сок от плодове е забранено за 
специфични продукти от приложение 
ІІІ.

Едновременното добавяне на захари и 
на концентриран или не лимонов сок 
или сок от зелени лимони или на 
подкиселяващи вещества, разрешени с 
Регламент (ЕО) № 1333/2008, към един 
и същ сок от плодове е забранено.

Or. en

Обосновка

Едновременното добавяне на захари и на подкиселяващи сокове или вещества към 
каквито и да е продукти е забранено съгласно Директива 2001/112/ЕО. Не е 
необходима смяна на подхода.


