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Pozměňovací návrh 16
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V zájmu posílení volného obchodu 
s ovocnými šťávami a některými 
podobnými produkty v Evropské unii 
stanoví směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 
20. prosince 2001 o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených 
k lidské spotřebě zvláštní ustanovení 
týkající se produkce, složení a označování 
dotyčných produktů. Tato pravidla je třeba 
přizpůsobit technickému pokroku a 
současně je nutno vzít do úvahy vývoj 
odpovídajících mezinárodních norem, 
zejména normu Codex pro ovocné šťávy a 
nektary (Codex Stan 247-2005), kterou 
přijala Komise pro Codex Alimentarius na 
svém 28. zasedání ve dnech 4. až 
9. července 2005, a kodex zásad 
Evropského sdružení producentů 
ovocných šťáv (AIJN).

(1) V zájmu posílení volného obchodu 
s ovocnými šťávami a některými 
podobnými produkty v Evropské unii 
stanoví směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 
20. prosince 2001 o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených 
k lidské spotřebě zvláštní ustanovení 
týkající se produkce, složení a označování 
dotyčných produktů. Tato pravidla je třeba 
přizpůsobit.

Or. en

Odůvodnění

Obecně není třeba odkazovat na standardy kodexu.

Pozměňovací návrh 17
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V zájmu posílení volného obchodu 
s ovocnými šťávami a některými 

(1) Aby bylo zajištěno jasné označení
ovocných šťáv a spotřebitelé mohli rozlišit 
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podobnými produkty v Evropské unii 
stanoví směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 
20. prosince 2001 o ovocných šťávách a 
některých podobných produktech určených 
k lidské spotřebě zvláštní ustanovení 
týkající se produkce, složení a označování 
dotyčných produktů. Tato pravidla je třeba
přizpůsobit technickému pokroku a 
současně je nutno vzít do úvahy vývoj 
odpovídajících mezinárodních norem, 
zejména normu Codex pro ovocné šťávy a 
nektary (Codex Stan 247-2005), kterou 
přijala Komise pro Codex Alimentarius na 
svém 28. zasedání ve dnech 4. až 
9. července 2005, a kodex zásad 
Evropského sdružení producentů ovocných 
šťáv (AIJN).

jednotlivé výrobky a v zájmu posílení 
volného obchodu s ovocnými šťávami a 
některými podobnými produkty v 
Evropské unii stanoví směrnice Rady 
2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o 
ovocných šťávách a některých podobných 
produktech určených k lidské spotřebě 
zvláštní ustanovení týkající se produkce, 
složení a označování dotyčných produktů. 
Tato pravidla je v případě potřeby nutné
přizpůsobit technickému pokroku a 
současně je nutno vzít do úvahy vývoj 
odpovídajících mezinárodních norem, 
zejména normu Codex pro ovocné šťávy a 
nektary (Codex Stan 247-2005), kterou 
přijala Komise pro Codex Alimentarius na 
svém 28. zasedání ve dnech 4. až 
9. července 2005, a kodex zásad 
Evropského sdružení producentů ovocných 
šťáv (AIJN).

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Výše uvedená norma Codex stanoví 
zejména požadavky na jakost a na 
označování u ovocných šťáv a podobných 
produktů. Kodex zásad AIJN rovněž 
stanoví faktory jakosti pro ovocné šťávy 
z koncentrátu a je mezinárodně užíván 
jako referenční norma pro samoregulaci 
v odvětví ovocných šťáv. Směrnice 
2001/112/ES by měla být uvedena do co 
možná největšího souladu s uvedenými 
normami.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Výše uvedená norma Codex stanoví 
zejména požadavky na jakost a na 
označování u ovocných šťáv a podobných 
produktů. Kodex zásad AIJN rovněž 
stanoví faktory jakosti pro ovocné šťávy 
z koncentrátu a je mezinárodně užíván 
jako referenční norma pro samoregulaci 
v odvětví ovocných šťáv. Směrnice 
2001/112/ES by měla být uvedena do co 
možná největšího souladu s uvedenými 
normami.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není třeba odkazovat na normy kodexu a na kodex zásad AIJN.

Pozměňovací návrh 20
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravy a související 
reklamy, a zejména čl. 7 odst. 2 a 5 
uvedené směrnice, by měly být použitelné 
za určitých podmínek. Mělo by být 
jednoznačně uvedeno, je-li produkt směsí 
ovocné šťávy a ovocné šťávy z 
koncentrátu, a v případě ovocného 
nektaru, je-li získán zcela nebo zčásti z 
koncentrovaného produktu. V seznamu 

(3) Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. 
března 2000 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se označování 
potravin, jejich obchodní úpravy a 
související reklamy, je třeba pozměnit 
zvláštní ustanovení směrnice 2001/112/ES 
o označování ovocných šťáv a podobných 
výrobků odpovídající novým pravidlům o 
povolených složkách, jako jsou přidané 
cukry, které již nejsou povoleny u 
ovocných šťáv.
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složek by měly být při označování uvedeny 
názvy použitých ovocných šťáv i ovocných 
šťáv z koncentrátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Article 1 – point 1 – introductory part
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V článku 3 se odstavce 3 a 4 nahrazují
tímto:

(1) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje
tímto:

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 3, bod 4 se zrušuje;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U produktů vyráběných ze dvou nebo 
více druhů ovoce, kromě použití citrónové 
šťávy a šťávy z kyselých lajmů, jsou za 
podmínek stanovených v části II bodu 2 
přílohy I názvy produktů doplněny 
seznamem použitého ovoce v sestupném 
pořadí podle podílu obsažených ovocných 
šťáv a dření. U produktů vyráběných ze tří 
nebo více druhů ovoce však může být 
označení druhů ovoce nahrazeno slovy 
„několik druhů ovoce“ nebo podobnou 
formulací nebo počtem použitých druhů 
ovoce.

3. U produktů vyráběných ze dvou nebo 
více druhů ovoce, kromě použití citrónové 
šťávy a šťávy z kyselých lajmů, jsou za 
podmínek stanovených v části II bodu 2 
přílohy I názvy produktů doplněny 
seznamem použitého ovoce v sestupném 
pořadí podle podílu obsažených ovocných 
šťáv a dření. U produktů vyráběných ze tří 
nebo více druhů ovoce však může být 
označení druhů ovoce nahrazeno slovy 
„několik druhů ovoce“ nebo podobnou 
formulací nebo počtem použitých druhů 
ovoce. V každém případě musí být na 
seznamu složek uvedeny všechny použité 
druhy ovoce v sestupném pořadí podle 
podílu a s uvedením množství vyjádřeného 
v procentech, v souladu s nařízením EU č. 
[…] Evropského parlamentu a Rady o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům. 
Pokud je v názvu výrobku uvedeno nějaké 
ovoce, musí název odpovídat druhu ovoce, 
které převažuje.

Or. en

Odůvodnění

Přestože nejsou zmíněny v názvu výrobku, všechny použité druhy ovoce musí být uvedeny 
v seznamu složek. Název výrobku musí odpovídat převažujícímu druhu ovoce, aby se tak 
zabránilo tomu, že se například šťáva obsahující 80 % jablečné šťávy, 10 % borůvkové šťávy 
a 10 % malinové šťávy bude jmenovat „Borůvková a malinová šťáva“.

Pozměňovací návrh 24
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Potisk obalu nesmí spotřebitele uvést 
v omyl co se týče skutečného složení 
šťávy.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je podpořeno dokumentací o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům u všech potravin. Vzhledem k tomu, že se v současnosti největší problémy týkají 
ovocných šťáv, měly by odvětvové právní předpisy brát v úvahu i toto ustanovení.

Pozměňovací návrh 25
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Použití ovocné dřeně nebo 
koncentrované ovocné dřeně bude 
uvedeno na seznamu složek.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo vědět, zda byla dřeň použita při výrobním postupu, neboť mohou 
dávat přednost kvalitnějším výrobkům.

Pozměňovací návrh 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní 
název musí obsahovat výraz „přislazeno“ 
nebo „s přídavkem cukru“ následovaný 
údajem o maximálním množství 
přidaného cukru vypočteném jako sušina 
a vyjádřeném v gramech na litr.“

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

První část bodu 4 je opakováním toho, co již bylo přesněji uvedeno v příloze I, bodu 5 návrhu 
Komise. Druhá část naopak závažným způsobem znevýhodňuje nektary, protože požaduje 
zvýraznění přidaného cukru, který je již uveden na seznamu složek.

Pozměňovací návrh 27
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní 
název musí obsahovat výraz „přislazeno“ 
nebo „s přídavkem cukru“ následovaný 
údajem o maximálním množství 
přidaného cukru vypočteném jako sušina 
a vyjádřeném v gramech na litr.“

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Renate Sommer
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název 
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo 
„s přídavkem cukru“ následovaný údajem 
o maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název 
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo „s 
přídavkem cukru“ následovaný údajem o 
maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“

4) Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů, medu nebo náhradními 
sladidly.

V takových případech bude přídavek 
cukrů uveden v seznamu složek na etiketě, 
jak stanoví směrnice 200/13/ES a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/35/ES ze dne 30. června 1994 o 
náhradních sladidlech pro použití 
v potravinách1. Tento údaj by měl být 
následován údajem o maximálním 
množství přidaného cukru vypočteném 
jako sušina a vyjádřeném v gramech na litr.
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Po dalším přezkumu směrnice a za 
podmínky, že nedojde ke znevýhodnění 
jiných nealkoholických nápojů, se 
stanoví, že prodejní název bude obsahovat 
výraz „přislazeno“ nebo „s přídavkem 
cukru“ následovaný údajem o 
maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.
____________
1 Úř. věst. L 237, 10.09.1994, s. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh Komise, že by měly být zavedeny další požadavky označení pro nektary, do nichž byl 
přidán cukr, má smysl z výživového hlediska a také z hlediska plné informovanosti 
spotřebitelů. Záležitost je nicméně složitá, protože by tak byly znevýhodněny nektary ve vztahu 
k nealkoholickým nápojům jako jsou šumivé nápoje a perlivé ovocné šťávy. Proto je zapotřebí 
tento dvoustupňový přístup.

Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název 
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo „s 
přídavkem cukru“ následovaný údajem o 
maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název 
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo „s 
přídavkem cukru“ následovaný údajem o 
maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“ Pokud je přidán med, 
prodejní název by měl obsahovat spojení 
„s přídavkem medu“ namísto 
„přislazeno“. 
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je podporovat přislazování nektarů medem namísto cukru.

Pozměňovací návrh 31
Giommaria Uggias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název 
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo 
„s přídavkem cukru“ následovaný údajem
o maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Tyto přídavky 
musí být v souladu s platnými právní 
předpisy uvedeny na seznamu složek a 
uvádět údaje o maximálním množství 
přidaného cukru vypočteném jako sušinu a 
vyjádřeném v gramech na litr.“

V případě medu, pokud se nejedná o med 
přírodní, musí být uvedeno jeho celkové 
složení nebo množství obsažené glukózy.

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní
název musí obsahovat výraz „přislazeno“ 

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů, medu nebo jinými 
přírodními cukry. V takových případech 
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nebo „s přídavkem cukru“ následovaný
údajem o maximálním množství přidaného 
cukru vypočteném jako sušina a 
vyjádřeném v gramech na litr.“

musí prodejní název obsahovat výraz 
„přislazeno“ nebo spojení „s přídavkem 
cukru“ a přidaný cukr bude uveden na 
seznamu složek s  údajem o maximálním 
množství přidaného cukru vypočteném 
jako sušina a vyjádřeném v gramech na 
litr.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní název
musí obsahovat výraz „přislazeno“ nebo 
„s přídavkem cukru“ následovaný údajem 
o maximálním množství přidaného cukru 
vypočteném jako sušina a vyjádřeném v 
gramech na litr.“

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů, medu nebo náhradními 
cukry. V takových případech musí být na 
etiketě jasně uvedeno maximální množství 
přidaného cukru a jeho druh.

Or. en

Odůvodnění

Ze zdravotních důvodů by spotřebitelé měli mít možnost jasně vidět druh a množství cukru 
přidaného do nektaru.

Pozměňovací návrh 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů nebo medu. Prodejní 
název musí obsahovat výraz „přislazeno“ 
nebo „s přídavkem cukru“ následovaný 
údajem o maximálním množství 
přidaného cukru vypočteném jako sušina 
a vyjádřeném v gramech na litr.“

4. Nektary a zvláštní produkty uvedené 
v příloze III mohou být přislazovány 
přidáním cukrů, medu nebo náhradními 
sladidly. Tyto přídavky musí být v souladu 
s platnými právní předpisy uvedeny na 
seznamu složek.

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Označení „bez přidaných cukrů“ lze 
používat na etiketách ovocných šťáv 
spadajících do kategorie 1 přílohy I 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze 
dne 20. prosince 2006 o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Označení „bez přidaných cukrů“ je spotřebitelům dobře známo a mělo by být znovu 
povoleno, aby tak spotřebitelům usnadnilo výběr zdravých výrobků.

Pozměňovací návrh 36
Marina Yannakoudakis
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Označení „bez přidaných cukrů“ lze 
používat na etiketách ovocných šťáv 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze 
dne 20. prosince 2006 o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Označení „bez přidaných cukrů“ je spotřebitelům dobře známo a pomáhá jim odlišit podobné 
výrobky. Pokud toto označení již nebude povoleno, mohlo by to mást a klamat spotřebitele.

Pozměňovací návrh 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výraz „bez přídavku cukru“ lze pro 
označování ovocných šťáv užívat 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze 
dne 20. prosince 2006 o výživových a
zdravotních tvrzeních při označování 
potravin.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba výslovně zopakovat, že označení „bez přídavku cukrů“ lze používat za účelem 
informování spotřebitele o této vlastnosti výrobku. V opačném případě by tato informace 
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nemusela být odvozena z pouhé absence cukru na seznamu složek a „šťáva“, ze zákona 
složena ze 100% z ovoce, by tak byla připravena o označení, které by mohly používat podobné 
výrobky (ovocné nápoje, nektary bez přidaného cukru). 

Pozměňovací návrh 38
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výraz „bez přídavku cukru“ lze pro 
označování ovocných šťáv užívat 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze 
dne 20. prosince 2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních při označování 
potravin.
__________________
1 Úř. věst. 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba výslovně zopakovat, že označení „bez přídavku cukrů“ lze používat za účelem 
informování spotřebitele o této vlastnosti výrobku. V opačném případě by tato informace 
nemusela být odvozena z pouhé absence cukru na seznamu složek a „šťáva“, ze zákona 
složena ze 100% z ovoce, by tak byla připravena o označení, které by mohly používat podobné 
výrobky (ovocné nápoje, nektary bez přidaného cukru). 

Pozměňovací návrh 39
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Musí existovat kontroly, které zajistí, 
že hotový ovocný výrobek neobsahuje 
pecky. Pokud hotový ovocný výrobek 
může obsahovat pecky, měla by být jejich 
přítomnost ve výrobku jasně uvedena na 
etiketě.

Or. en

Odůvodnění

Někteří spotřebitelé mohou být alergičtí na pecky pozřené při pití ovocné šťávy. Jasné 
označení může ochránit spotřebitele před nežádoucími účinky.

Pozměňovací návrh 40
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud byly použity postupy nebo látky 
v souladu s částí II.3 přílohy I, mělo by to 
být uvedeno na etiketě.
Přidání dužniny nebo buněk do ovocné 
šťávy podle přílohy II musí být uvedeno 
na etiketě.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Janusz Wojciechowski

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a)  Do článku 3 je přidán následující 
odstavec 6a:

„6a. Používání zavádějících nebo 
dvojznačných jmen jako je „přírodní 
šťáva“, která dělají dojem, že šťáva byla 
vyrobena z čerstvého ovoce, přestože tomu 
tak není, by mělo být zakázáno.“

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Renate Sommer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2001/112/ES
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li do koncentrované ovocné šťávy ve 
smyslu přílohy I části I bodu 2, která není 
určena konečnému spotřebiteli, přidána 
citrónová šťáva, šťáva z kyselých lajmů 
nebo látky zvyšující kyselost, jak jsou 
povoleny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách*, musí být tato 
skutečnost a údaj o přidaném množství při 
označování uvedeny. Tyto údaje musí být 
uvedeny na obalu, na etiketě připojené k 
obalu nebo na průvodním dokladu.

Je-li do koncentrované ovocné šťávy ve 
smyslu přílohy I části I bodu 2, která není 
určena konečnému spotřebiteli, přidána 
citrónová šťáva, šťáva z kyselých lajmů 
nebo látky zvyšující kyselost, jak jsou 
povoleny nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách*, musí být tato 
skutečnost a údaj o přidaném množství při 
označování uvedeny. Tyto údaje musí být 
uvedeny na obalu.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Giommaria Uggias
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/112/ES
Čl. 7 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě šesti měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Přechodná doba

Bude stanovena osmnáctiměsíční 
přechodná doba počínaje provedením této 
směrnice s cílem odstranit zásoby, které 
jsou v současnosti na trhu a poskytnout 
období, v jehož průběhu bude možné se 
přizpůsobit novým právním předpisům.

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a Členské státy uvedou v účinnost právní a 
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správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 18
měsíců po jejím vstupu v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 30
měsíců po jejím vstupu v platnost. 
Neprodleně předloží Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Třicetidenní přechodné období je kompromisem mezi 18 měsíci navrhovanými Komisí a 36 
měsíci uvedenými zpravodajem v rámci pozměňovacího návrhu 10. Toto období navíc umožní 
výrobcům koordinaci změn v označování zavedených nařízením o informacích o potravinách.

Pozměňovací návrh 46
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 18 
měsíců po jejím vstupu v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do tří 
let po jejím vstupu v platnost. Neprodleně 
předloží Komisi jejich znění a srovnávací 
tabulku mezi těmito předpisy a touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Ovocné šťávy a nektary jsou často baleny do kartónů, jejichž změna je nákladná, a tříleté 
období umožní spotřebování všech zásob. Toto období navíc umožní výrobcům koordinaci 
změn v označování zavedených nařízením o informacích o potravinách.

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

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
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Příloha I – část I – bod 1 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aroma, dužnina a buňky získané 
vhodnými fyzikálními prostředky ze 
stejného druhu ovoce mohou být do šťávy 
vráceny.

Aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které 
jsou odděleny v průběhu zpracování,
mohou být do šťávy vráceny.

Or. de

Odůvodnění

Komise navrhuje povolit přídavek aromatu, dužiny a buněk ze stejného druhu ovoce, zatímco 
platná směrnice povoluje přidat do nekoncentrované šťávy pouze aroma ze stejného 
výrobního procesu. Mělo by to být dodrženo s cílem zaručit vysokou kvalitu výrobku a splnit 
očekávání spotřebitele. Spotřebitelé očekávají výrobek, který je co nejméně upravovaný a co 
nejvíce přírodní.

Pozměňovací návrh 48
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aroma, dužnina a buňky získané 
vhodnými fyzikálními prostředky ze 
stejného druhu ovoce mohou být do šťávy 
vráceny.

Aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které 
jsou odděleny v průběhu zpracování,
mohou být do téže šťávy vráceny.

Or. en

Odůvodnění

Formulace použitá v současné směrnici 2001/112/ES. Aby nedošlo k matení spotřebitele, je 
vhodné, aby u ovocných šťáv platilo, že pouze aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které jsou 
odděleny v průběhu zpracování, mohou být do téže šťávy vráceny.

Pozměňovací návrh 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aroma, dužnina a buňky získané 
vhodnými fyzikálními prostředky ze 
stejného druhu ovoce mohou být do šťávy 
vráceny.

Dužnina a buňky získané vhodnými 
fyzikálními prostředky ze stejného druhu 
ovoce mohou být do šťávy vráceny.

Or. en

Odůvodnění

Vymačkaná čistá šťáva by neměla být pozměňována aromatem. Změnily by se tak vlastnosti 
přírodního výrobku.

Pozměňovací návrh 50
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při 
výrobě ovocné šťávy přípustná.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento postup dosud nebyl povolen a nemělo by tomu tak být ani v budoucnosti, neboť by to 
mohlo zmást spotřebitelovo vnímání „ovocné šťávy“.

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

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
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Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy uvedené v části I bodu 2 
pitnou vodou, která splňuje kritéria 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě*.

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy vodou získanou ze šťávy 
v průběhu koncentrace a nahrazující 
aroma a případně i dužinu a buňky, které 
šťáva ztratila. Přidaná voda musí 
vykazovat odpovídající vlastnosti, zejména 
z chemického, mikrobiologického a 
organoleptického hlediska, aby byly 
zajištěny základní důležité charakteristiky 
šťávy.

____________
* OJ L 330, 5.12.1998, p. 32.

Or. de

Odůvodnění

Voda přidaná do šťávy z koncentrátu musí také splňovat některé podmínky, aby zachovala 
základní fyzikální, chemické a výživové vlastnosti běžného druhu šťávy z ovoce stejného 
druhu. Kvalita odpovídající pitné vodě není vždy dostačující. Současná pravidla týkající se 
zvláštních vlastností použité vody by proto měla i nadále platit.

Pozměňovací návrh 52
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy uvedené v části I bodu 2 
pitnou vodou, která splňuje kritéria 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě*.

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy uvedené v části I bodu 2 
pitnou vodou, která splňuje kritéria 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. 
listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě* a musí vykazovat 
odpovídající vlastnosti, zejména z 
chemického, biologického a 
organoleptického hlediska, aby byly 
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zajištěny základní důležité charakteristiky 
šťávy.

Or. en

Odůvodnění

Formulace použitá v současné směrnici 2001/211/ES.

Pozměňovací návrh 53
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy uvedené v části I bodu 2 
pitnou vodou, která splňuje kritéria 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě*.

Produkt získaný zředěním koncentrované 
ovocné šťávy uvedené v části I bodu 2 
pitnou vodou, která splňuje kritéria 
směrnice Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě* nebo vnitrostátní pokyny 
platné mnoho let.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 98/83/ES stanoví minimální standardy kvality vody, které mohou být doplněny 
přísnějšími vnitrostátními pokyny pro ovocné šťávy z koncentrátu.

Pozměňovací návrh 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aroma, dužnina a buňky získané Aroma a případně i dužnina a buňky 
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vhodnými fyzikálními prostředky ze 
stejného druhu ovoce mohou být do šťávy 
vráceny.

budou získány vhodnými fyzikálními 
prostředky z příslušné ovocné šťávy nebo 
z ovocných šťáv ze stejného druhu ovoce a
mohou být do ovocné šťávy vráceny.

Or. de

Odůvodnění

Ovocné šťávy z koncentrátu jsou předmětem přísných jakostních požadavků s cílem zaručit 
výrobu vysoce kvalitních šťáv, které jsou co nejpodobnější nekoncentrovaným šťávám.
V současnosti je stanoveno, že aroma musí být navraceno do ovocné šťávy z koncentrátu.
Komise navrhuje učinit z této povinnosti dobrovolné opatření. To by však vedlo k výraznému 
poklesu kvality a spotřebitelé by byli zmateni.

Pozměňovací návrh 55
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 1 – písm. b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aroma, dužnina a buňky získané vhodnými 
fyzikálními prostředky ze stejného druhu 
ovoce mohou být do šťávy vráceny.

Aroma, dužnina a buňky získané vhodnými 
fyzikálními prostředky ze stejného druhu 
ovoce mohou být do šťávy vráceny.
V případě, že je do ovocné šťávy přidáno 
aroma, musí být tato skutečnost uvedena 
na etiketě.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být informováni v případě, že bylo do ovocné šťávy přidáno aroma.

Pozměňovací návrh 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody a/nebo cukrů 
a/nebo medu do produktů vymezených 
v části I bodech 1, 2, 3 a 4 k ovocné dřeni 
a/nebo ke koncentrované ovocné dřeni 
a/nebo ke směsi těchto produktů, přičemž 
tento produkt musí splňovat požadavky 
přílohy IV.

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody s případným 
přidáním cukrů a/nebo medu do produktů 
vymezených v části I bodech 1, 2, 3 a 4 
k ovocné dřeni a/nebo ke koncentrované 
ovocné dřeni a/nebo ke směsi těchto 
produktů, přičemž tento produkt musí 
splňovat požadavky přílohy IV.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z toho, že k přidání vody dochází v případě nektaru vždy, 
k přidání cukrů jen v některých případech.

Pozměňovací návrh 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody a/nebo cukrů 
a/nebo medu do produktů vymezených 
v části I bodech 1, 2, 3 a 4 k ovocné dřeni 
a/nebo ke koncentrované ovocné dřeni 
a/nebo ke směsi těchto produktů, přičemž 
tento produkt musí splňovat požadavky 
přílohy IV.

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody s případným 
přidáním cukrů a/nebo medu do produktů 
vymezených v části I bodech 1, 2, 3 a 4 
k ovocné dřeni a/nebo ke koncentrované 
ovocné dřeni a/nebo ke směsi těchto 
produktů, přičemž tento produkt musí 
splňovat požadavky přílohy IV.

Or. it

Odůvodnění

Jedná se o opravu věcné chyby, která protiřečí definici ovocného nektaru. Přídavek vody je 
základním požadavkem, zatímco přídavek cukru není povinný.
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Pozměňovací návrh 58
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody a/nebo cukrů 
a/nebo medu do produktů vymezených 
v části I bodech 1, 2, 3 a 4 k ovocné dřeni 
a/nebo ke koncentrované ovocné dřeni 
a/nebo ke směsi těchto produktů, přičemž 
tento produkt musí splňovat požadavky 
přílohy IV.

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody s případným 
přidáním cukrů a/nebo medu do produktů 
vymezených v části I bodech 1, 2, 3 a 4 
k ovocné dřeni a/nebo ke koncentrované 
ovocné dřeni a/nebo ke směsi těchto 
produktů, přičemž tento produkt musí 
splňovat požadavky přílohy IV.

Or. it

Odůvodnění

Jedná se o opravu věcné chyby, která dává do rozporu definici ovocného nektaru a nový 
článek 3, bod 4 zavedený současným pozměňujícím aktem. Přídavek vody je základním 
požadavkem, zatímco přídavek cukru nebo medu není povinný.

Pozměňovací návrh 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody a/nebo cukrů 
a/nebo medu do produktů vymezených 
v části I bodech 1, 2, 3 a 4 k ovocné dřeni 
a/nebo ke koncentrované ovocné dřeni 
a/nebo ke směsi těchto produktů, přičemž 
tento produkt musí splňovat požadavky 
přílohy IV.

Zkvasitelný, ale nezkvašený produkt 
získaný přidáním vody s případným 
přidáním cukrů a/nebo medu do produktů 
vymezených v části I bodech 1, 2, 3 a 4 
k ovocné dřeni a/nebo ke koncentrované 
ovocné dřeni a/nebo ke směsi těchto 
produktů, přičemž tento produkt musí 
splňovat požadavky přílohy IV.
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Or. it

Pozměňovací návrh 60
Giommaria Uggias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část I – bod 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výrobě ovocných nektarů bez přídavku 
cukru nebo s nízkou energetickou 
hodnotou mohou být cukry zcela nebo 
zčásti nahrazeny náhradními sladidly 
podle nařízení (ES) č. 1333/2008.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část II – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Aroma, dužnina a buňky, které se vracejí 
do ovocné šťávy, nektarů, ovocných šťáv
z koncentrátu a koncentrovaných ovocných 
šťáv mohou být zachyceny z téhož druhu 
ovoce.

Aroma, dužnina a buňky, které se vracejí 
do ovocné šťávy vymezené v části I bodě 1 
písm. a), musí být těmi, které byly 
odděleny v průběhu zpracování této šťávy, 
zatímco aroma, dřeň a buňky, které se 
přidávají do ovocné šťávy z koncentrátu, 
nektarů a koncentrovaných ovocných šťáv 
mohou pocházet také z ovocné šťávy 
stejného druhu.

Or. en

Odůvodnění

Formulace použitá v současné směrnici 2001/112/ES. Aby nedošlo ke zmatení spotřebitele, je 
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vhodné, aby u ovocných šťáv platilo, že pouze aroma, dužnina a buňky ze šťávy, které jsou 
odděleny v průběhu zpracování, mohou být do téže šťávy vráceny.

Pozměňovací návrh 62
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část II – bod 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přídavek cukrů a/nebo medu je povolen 
pouze u nektarů (nejvýše do 20 % celkové 
hmotnosti hotového produktu) a u 
některých zvláštních produktů uvedených 
v příloze III.

– Přídavek cukrů a/nebo medu je povolen 
pouze u nektarů (nejvýše do 20 % celkové 
hmotnosti hotového produktu) a u 
některých zvláštních produktů uvedených 
v příloze III.

Přidané cukry jsou povoleny:
– k regulaci kyselé chuti, přičemž 
množství přidaných cukrů vyjádřené jako 
sušina nesmí překročit 15 g na litr šťávy,
– za účelem přislazování, přičemž 
množství přidaných cukrů vyjádřené jako 
sušina nesmí překročit 150 g na litr šťávy,
pokud celkové množství cukru přidaného 
k regulaci kyselé chuti a za účelem 
přislazování nepřekročí 150 g na litr.

Or. en

Odůvodnění

Formulace použitá v současné směrnici 2001/112/ES.

Pozměňovací návrh 63
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část II – bod 2 – odrážka 6 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přídavek šťávy získané z druhu Citrus 
reticulata nebo z jeho hybridů do 
pomerančové šťávy by neměl přesáhnout 
10% rozpustné sušiny Citrus reticulata 
připadající na celkové množství sušiny 
pomerančové šťávy. Jakýkoli přídavek 
musí být uveden v seznamu složek, jak 
stanoví platné právní předpisy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 2001/112/ES
Příloha I – část II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zvláštních produktů uvedených v příloze 
III je zakázáno přidávat do jedné a téže 
šťávy jak cukry, tak i citronovou šťávu 
nebo šťávu z kyselých lajmů, 
koncentrovanou či nikoli, nebo okyselující 
látky povolené v nařízení (ES) 
č. 1333/2008.

Je zakázáno přidávat do jedné a téže šťávy 
jak cukry, tak i citrónovou šťávu nebo 
šťávu z kyselých lajmů, koncentrovanou či 
nikoli, nebo okyselující látky povolené 
v nařízení (ES) č. 1333/2008.

Or. en

Odůvodnění

Přidávání cukrů a citrónové šťávy nebo šťávy z kyselých lajmů do jakéhokoli výrobku je podle 
směrnice 2001/112/ES zakázáno. Není potřeba tento přístup měnit.


