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Ændringsforslag 16
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at fremme den frie bevægelighed 
for frugtsaft og visse lignende produkter i 
Den Europæiske Union blev der i Rådets 
direktiv 2001/112/EF af
20. december 2001 om frugtsaft og visse 
lignende produkter bestemt til konsum 
fastsat specifikke bestemmelser for 
fremstilling, sammensætning og mærkning 
af de pågældende produkter. Disse regler 
bør tilpasses til den tekniske udvikling og 
til udviklingen i relevante internationale 
standarder, navnlig Codex-standarden for 
frugtsaft og nektar (Codex Stan 247-
2005), der blev vedtaget af Codex 
Alimentarius-Kommissionen på det 28. 
møde den 4.-9. juli 2005 og AIJN-
kodeksen (Code of Practice of the 
European Fruit Juice Association).

(1) For at fremme den frie bevægelighed 
for frugtsaft og visse lignende produkter i 
Den Europæiske Union blev der i Rådets 
direktiv 2001/112/EF af
20. december 2001 om frugtsaft og visse 
lignende produkter bestemt til konsum 
fastsat specifikke bestemmelser for 
fremstilling, sammensætning og mærkning 
af de pågældende produkter. Disse regler 
bør tilpasses.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for en generel henvisning til Codex-standarder.

Ændringsforslag 17
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at fremme den frie bevægelighed 
for frugtsaft og visse lignende produkter i 
Den Europæiske Union blev der i Rådets 

(1) For at sikre, at frugtsaft er klart 
mærket, og at forbrugerne i stand til at 
skelne mellem forskellige typer produkter, 
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direktiv 2001/112/EF af 
20. december 2001 om frugtsaft og visse 
lignende produkter bestemt til konsum 
fastsat specifikke bestemmelser for 
fremstilling, sammensætning og mærkning 
af de pågældende produkter. Disse regler 
bør tilpasses til den tekniske udvikling og 
til udviklingen i relevante internationale 
standarder, navnlig Codex-standarden for 
frugtsaft og nektar (Codex Stan 247-2005), 
der blev vedtaget af Codex Alimentarius-
Kommissionen på det 28. møde den 4.-9. 
juli 2005 og AIJN-kodeksen (Code of 
Practice of the European Fruit Juice 
Association).

og for at beskytte forbrugernes interesser 
og give dem så meget information som 
muligt, samt for at fremme den frie 
bevægelighed for frugtsaft og visse 
lignende produkter i Den Europæiske 
Union blev der i Rådets direktiv 
2001/112/EF af 20. december 2001 om 
frugtsaft og visse lignende produkter 
bestemt til konsum fastsat specifikke 
bestemmelser for fremstilling, 
sammensætning og mærkning af de 
pågældende produkter. Disse regler bør 
tilpasses til den tekniske udvikling og, om 
nødvendigt, til udviklingen i relevante 
internationale standarder, navnlig Codex-
standarden for frugtsaft og nektar (Codex 
Stan 247-2005), der blev vedtaget af Codex 
Alimentarius-Kommissionen på det 28. 
møde den 4.-9. juli 2005 og AIJN-
kodeksen (Code of Practice of the 
European Fruit Juice Association).

Or. en

Ændringsforslag 18
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ovennævnte Codex-standard 
fastsætter navnlig kvalitetsfaktorer og 
mærkningskrav for frugtsaft og lignende 
produkter. AIJN-kodeksen fastsætter 
ligeledes kvalitetsfaktorer for frugtsaft 
fremstillet af koncentrat og anvendes 
internationalt som referencestandard for 
selvregulering i frugtsaftindustrien. 
Direktiv 2001/112/EF bør så vidt muligt 
bringes i overensstemmelse med disse 
standarder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 19
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ovennævnte Codex-standard 
fastsætter navnlig kvalitetsfaktorer og 
mærkningskrav for frugtsaft og lignende 
produkter. AIJN-kodeksen fastsætter 
ligeledes kvalitetsfaktorer for frugtsaft 
fremstillet af koncentrat og anvendes 
internationalt som referencestandard for 
selvregulering i frugtsaftindustrien. 
Direktiv 2001/112/EF bør så vidt muligt 
bringes i overensstemmelse med disse 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nødvendigt at henvise til Codex-standarden og AIJN-kodeksen.

Ændringsforslag 20
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 
2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler, særlig artikel 7, 
stk. 2 og 5, bør anvendes på visse 
betingelser. Det bør klart angives, om et 
produkt er en blanding af frugtsaft og
frugtsaft fremstillet af koncentrat, og, for 

(3) Med forbehold for bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF af 20. marts 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om mærkning af og 
præsentationsmåder for levnedsmidler samt 
om reklame for sådanne levnedsmidler er 
det nødvendigt at ændre de specifikke 
bestemmelser i direktiv 2001/112/EF om 
mærkning af frugtsaft og lignende 
produkter, således at de kommer til at 
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frugtnektars vedkommende, om det helt 
eller delvis er fremstillet af et koncentreret 
produkt; mærkningens ingrediensliste bør 
indeholde navnene på både de frugtsafter 
og frugtsafter fremstillet af koncentrat,
der er anvendt.

afspejle de nye regler om tilladte 
ingredienser, f.eks. vedrørende tilsætning 
af sukker, der ikke længere er tilladt i 
frugtsaft.

Or. en

Ændringsforslag 21
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – indledning
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 3, nr. 3 og 4, affattes således: (1) Artikel 3, nr. 3, affattes således:

Or. it

Ændringsforslag 22
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, nr. 4, udgår.

Or. it

Ændringsforslag 23
Carl Schlyter
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når et produkt er fremstillet af to eller 
flere frugtsorter, suppleres varebetegnelsen 
med en angivelse af de anvendte frugter i 
aftagende størrelsesorden efter mængden af 
frugtsaft eller frugtpuré, dog ikke når der er 
anvendt citronsaft og limesaft på 
betingelserne i bilag I, del II, punkt 2. Når 
et produkt er fremstillet af tre eller flere 
frugtsorter, kan angivelsen af de anvendte 
frugter dog erstattes med angivelsen "flere 
frugter" eller en tilsvarende angivelse eller 
med antallet af anvendte frugtsorter.

3. Når et produkt er fremstillet af to eller 
flere frugtsorter, suppleres varebetegnelsen 
med en angivelse af de anvendte frugter i 
aftagende størrelsesorden efter mængden af 
frugtsaft eller frugtpuré, dog ikke når der er 
anvendt citronsaft og limesaft på 
betingelserne i bilag I, del II, punkt 2. Når 
et produkt er fremstillet af tre eller flere 
frugtsorter, kan angivelsen af de anvendte 
frugter dog erstattes med angivelsen "flere 
frugter" eller en tilsvarende angivelse eller 
med antallet af anvendte frugtsorter. Under 
alle omstændigheder skal alle anvendte 
frugtsorter angives i ingredienslisten i 
aftagende størrelsesorden efterfulgt af 
mængden, udtrykt i procent, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] om fødevareinformation til 
forbrugerne.
Hvis en frugtsort er nævnt i 
varebetegnelsen, skal produktets 
overordnede navn svare til den 
dominerende frugtsort.

Or. en

Begrundelse

Selv om en frugtsort ikke er nævnt i varebetegnelsen, bør alle frugtsorter indgå i 
ingredienslisten.  Det overordnede navn på produktet bør svare til den dominerende frugtsort 
for at forhindre, at en saft, der indeholder 80 % æblesaft, 10 % blåbærsaft og 10 % 
hindbærsaft, kaldes "blåbær- og hindbærsaft".

Ændringsforslag 24
Carl Schlyter



PE464.677v02-00 8/31 AM\865788DA.doc

DA

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Billedgengivelser på emballagen må 
ikke vildlede forbrugeren med hensyn til 
saftens faktiske sammensætning.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er blevet støttet under behandlingen af lovforslaget om 
fødevareinformation til forbrugerne. Da de største problemer i denne henseende i øjeblikket 
viser sig i forbindelse med frugtsaft, bør denne bestemmelse også figurere i 
sektorlovgivningen. 

Ændringsforslag 25
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Anvendelsen af frugtpuré og/eller 
koncentreret frugtpuré skal angives i 
ingredienslisten.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ret til at vide, om der er blevet anvende puré i produktionsprocessen, da de 
muligvis foretrækker produkter af højere kvalitet.

Ændringsforslag 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter.

udgår

Or. it

Begrundelse

Første del af nr. 4 er allerede behandlet på en mere passende måde i bilag I, nr. 5, i 
Kommissionens forslag.  Andel del er en alvorlig forskelsbehandling af nektarer, idet der 
stilles krav om, at tilsat sukker, hvilket allerede skal angives i ingredienslisten, skal 
fremhæves yderligere.

Ændringsforslag 27
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 28
Renate Sommer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter.

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning.

Or. de

Ændringsforslag 29
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter.

4) Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker, 
honning eller sødestoffer.

Tilsætningen af sødestoffer skal i givet 
fald mindst omtales i ingredienslisten, der 
figurerer på mærkningen, som foreskrevet 
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i direktiv 2000/13/EF og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF 
af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i 
levnedsmidler1.  Omtalen skal efterfølges 
af en angivelse af den maksimale mængde 
tilsat sukker, beregnet som tørstof og 
udtrykt i gram pr. liter

I forbindelse med den næste revision af 
dette direktiv og forudsat af andre typer 
læskedrikke ikke forskelsbehandles skal 
det fastsættes, at salgsbetegnelsen skal 
indeholde angivelsen "sødet" eller "tilsat 
sukker" efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter.
____________
EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag om at indføre supplerende mærkningskrav for nektarer, som er tilsat 
sukker, forekommer fornuftigt, når man tænker på ernæringsaspektet og ønsker at give 
forbrugerne en fuldstændig information. Det vil imidlertid være vanskeligt at gennemføre, 
eftersom det vil føre til forskelsbehandling af de pågældende produkter i forhold til andre 
læskedrikke såsom sodavand og mousserende frugtsaft. Der er derfor behov for denne 
fremgangsmåde med to faser.

Ændringsforslag 30
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
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efterfulgt af en angivelse af den maksimale 
mængde tilsat sukker, beregnet som tørstof 
og udtrykt i gram pr. liter.

efterfulgt af en angivelse af den maksimale 
mængde tilsat sukker, beregnet som tørstof 
og udtrykt i gram pr. liter." Hvis der kun 
er tilsat honning, kan salgsbetegnelsen 
indeholde angivelsen "tilsat honning" i 
stedet for "sødet".

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er at fremme, at nektarer sødes med honning i stedet for 
med sukker.

Ændringsforslag 31
Giommaria Uggias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den
maksimale mængde tilsat sukker, beregnet 
som tørstof og udtrykt i gram pr. liter.

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller 
honning. I givet fald skal tilsætningen 
figurere i ingredienslisten i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning, og den maksimale mængde 
tilsat sukker, beregnet som tørstof og 
udtrykt i gram pr. liter, skal præciseres.

Såfremt der anvendes anden honning end 
naturlig honning, skal dens fuldstændige 
sammensætning og/eller indholdet af 
glucose angives. 

Or. it

Ændringsforslag 32
Elena Oana Antonescu
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker",
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, beregnet 
som tørstof og udtrykt i gram pr. liter.

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker, 
honning eller andre naturlige sødestoffer.
I sådanne tilfælde skal salgsbetegnelsen 
indeholde angivelsen "sødet" eller "tilsat 
sukker", og tilsatte sødestoffer skal 
angives i ingredienslisten med 
præcisering af den maksimale mængde 
tilsat sukker, beregnet som tørstof og 
udtrykt i gram pr. liter.

Or. en

Ændringsforslag 33
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, beregnet 
som tørstof og udtrykt i gram pr. liter."

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker, 
honning eller sødestoffer. I sådanne 
tilfælde skal den maksimale mængde tilsat 
sukker samt sukkertypen klart angives på 
ingredienslisten på mærkningen.

Or. en

Begrundelse

Af sundhedshensyn bør forbrugerne klart kunne se, hvilken type sukker der er tilsat nektarer 
og i hvilken mængde.
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Ændringsforslag 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, 
beregnet som tørstof og udtrykt i gram pr. 
liter."

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker, 
honning eller sødestoffer. I givet fald skal
tilsætningen figurere i ingredienslisten i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Anprisningen "uden tilsat sukker" 
kan anvendes til mærkning af frugtsaft, 
der er indeholdt i kategori 1 i bilag I, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Anprisningen "uden tilsat sukker" er velkendt af forbrugerne og bør tillades igen for at gøres 
deres valg af sunde produkter lettere. 
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Ændringsforslag 36
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Angivelsen "uden tilsat sukker" kan 
anvendes i mærkning af frugtsaft i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Anprisningen "uden tilsat sukker" er velkendt af forbrugerne og gør det lette at skelne mellem 
produkter, der ligner hinanden. Hvis denne anprisning ikke længere er tilladt, kan det forvirre 
og vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ernæringsanprisningen "uden tilsat 
sukker" kan anvendes i mærkning af 
frugtsaft i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer.
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Or. it

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at anprisningen "uden tilsat sukker" kan anvendes, således at 
forbrugerne kan blive oplyst om denne egenskab ved et produkt. I modsat fald vil den 
omstændighed, at et produkt ikke er tilsat sukker, ikke kunne udledes af, at sukker ikke 
figurerer i ingredienslisten, og det vil ikke være tilladt at anvende en anprisning for frugtsaft, 
der i henhold til lovgivningen består 100 % af frugt, selv om denne anprisning fortsat kan 
anvendes for andre lignende produkter (frugtbaserede drikke, nektarer uden tilsat sukker). 

Ændringsforslag 38
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ernæringsanprisningen "uden tilsat 
sukker" kan anvendes i mærkning af 
frugtsaft i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om 
ernærings- og sundhedsanprisninger af 
fødevarer1.
__________________
EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Begrundelse

Det bør fremgå klart, at anprisningen "uden tilsat sukker" kan anvendes, således at 
forbrugerne kan blive oplyst om denne egenskab ved et produkt. I modsat fald vil den 
omstændighed, at et produkt ikke er tilsat sukker, ikke kunne udledes af, at sukker ikke 
figurerer i ingredienslisten, og det vil ikke være tilladt at anvende en anprisning for frugtsaft, 
der i henhold til lovgivningen består 100 % af frugt, selv om denne anprisning fortsat kan 
anvendes for andre lignende produkter (frugtbaserede drikke, nektarer uden tilsat sukker). 

Ændringsforslag 39
Marina Yannakoudakis
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Der bør sørges for kontrol for at sikre, 
at der ikke er indeholdt frø fra frugt i det 
endelige saftprodukt. I tilfælde, hvor det 
endelige saftprodukt kan indeholde frø, 
bør dette klart fremgå af mærkningen, der 
skal indeholde en angivelse af muligt 
indhold af frø. 

Or. en

Begrundelse

Nogle forbrugere får allergiske reaktioner, hvis de drikker frugtsaft, der indeholder frø. En 
klar mærkning kan hjælpe med at beskytte forbrugerne mod skadelige virkninger. 

Ændringsforslag 40
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr.  5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Behandlinger, der er blevet 
gennemført, og stoffer, der blevet anvendt 
i overensstemmelse med bilag I, del II, 
punkt 3, skal fremgå af mærkningen. 
Mærkningen skal oplyse, om der til 
frugtsaft er tilsat ekstra frugtpulp eller 
celler, jf. bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 41
Janusz Wojciechowski
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 3 indsættes følgende som nr. 
6a:

"6a. Anvendelse af vildledende eller 
tvetydige navne som f.eks. "naturlig 
frugtsaft", som giver indtryk af, at 
frugtsaft er fremstillet af frisk frugt, selv 
om det ikke er tilfældet, er ikke tilladt."

Or. pl

Ændringsforslag 42
Renate Sommer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mærkningen af koncentreret frugtsaft som 
omhandlet i bilag I, del I, punkt 2, der ikke 
er bestemt til den endelige forbruger, skal 
det angives, om der er tilsat citronsaft, 
limesaft eller surhedsregulerende midler 
som tilladt efter Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 
16. december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer* og i givet fald 
hvor meget. Angivelsen skal være anbragt 
på emballagen eller på en etikette på 
emballagen eller findes i et 
ledsagedokument.

I mærkningen af koncentreret frugtsaft som 
omhandlet i bilag I, del I, punkt 2, der ikke 
er bestemt til den endelige forbruger, skal 
det angives, om der er tilsat citronsaft, 
limesaft eller surhedsregulerende midler 
som tilladt efter Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 
16. december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer* og i givet fald 
hvor meget. Angivelsen skal være anbragt 
på emballagen.

Or. de



AM\865788DA.doc 19/31 PE464.677v02-00

DA

Ændringsforslag 43
Giommaria Uggias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/112/EF 
Artikel 7a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom.
Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

3. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
seks måneder fra underretningen herom.
Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. it

Ændringsforslag 44
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Overgangsperiode 

Der indføres en 18 måneders 
overgangsperiode, der begynder på datoen 
for direktivets gennemførelse, med 
henblik på at afsætte eksisterende 
varebeholdninger, der allerede er bragt i 
omsætning på markedet, og sikre tid til 
tilpasning til den nye lovgivning. 

Or. ro

Ændringsforslag 45
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 18
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 30
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

En 30 måneders overgangsperiode er et kompromis mellem de 18 måneder, som 
Kommissionen foreslår, og de 36 måneder, ordføreren foreslår i ændringsforslag 10.  Denne 
periode vil også give producenterne mulighed for at koordinere med de ændringer for 
mærkning, der indføres med den kommende forordning om fødevareinformation.

Ændringsforslag 46
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 18 
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest tre 
år efter dets ikrafttræden. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Frugtsaft og nektarer er ofte emballeret i karton, som det er dyrt at ændre. Med en 
overgangsperiode på tre år vil det blive muligt at få opbrugt varelagrene.  Denne periode vil 
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også give producenterne mulighed for at koordinere med de ændringer for mærkning, der 
indføres med den kommende forordning om fødevareinformation.

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet 
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Aroma, frugtpulp og celler fra saften, som 
udskilles under fremstillingen, kan 
restitueres i saften.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at det skal være tilladt at tilsætte aroma, frugtpulp og celler fra de 
samme frugtsorter, mens det under det nuværende direktiv kun er tilladt at tilsætte aroma fra 
den samme fremstillingsproces til frugtsaft, der ikke er fremstillet af koncentrat. Dette bør 
fortsat være gældende, således at den høje produktkvalitet stadig kan sikres og forbrugernes 
forventninger blive opfyldt. Forbrugerne forventer at finde et produkt, der er så lidt 
forarbejdet og så naturligt som muligt.

Ændringsforslag 48
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet 
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Aroma, frugtpulp og celler fra saften, som 
udskilles under fremstillingen, kan 
restitueres i saften.

Or. en
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Begrundelse

Ordlyd anvendt i det nuværende direktiv 2001/112/EF. For ikke at vildlede forbrugerne bør 
kun aroma, frugtpulp og celler fra saft, der udskilles under fremstillingen, restitueres i saften.

Ændringsforslag 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet 
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Frugtpulp og celler, der ved hjælp af 
passende fysiske processer er fremstillet af 
de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Or. en

Begrundelse

Den rene saft, der opnås direkte ved presning, bør ikke ændres med aroma. Dette ændrer det 
naturlige produkts særkende.

Ændringsforslag 50
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra a – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er tilladt at blande frugtsaft med 
frugtpuré ved fremstillingen af frugtsaft.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette har ikke hidtil været tilladt og bør ikke tillades i fremtiden, da det vil vildlede 
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forbrugerne i deres opfattelse af frugtsaft.

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkt fremstillet ved rekonstituering af
koncentreret frugtsaft defineret i del I,
punkt 2, med drikkevand, der opfylder 
kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af 
3. november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand.

Produkt fremstillet ved restituering i
koncentreret frugtsaft af det vand, der er 
udvundet fra denne frugtsaft under 
koncentreringen, og ved restituering af 
aromaen og om muligt af frugtpulp og 
celler, som er udskilt fra frugtsaften.  Det 
tilsatte vand skal, navnlig i kemisk, 
mikrobiologisk og organoleptisk 
henseende, besidde de rette egenskaber, 
således at de sikrer frugtsaften dens rette 
karakteristika.   

Or. de

Begrundelse

Det vand, der anvendes til at rekonstituere saft af koncentrat, skal også opfylde visse 
betingelser, for at de væsentligste fysiske, kemiske og ernæringsmæssige egenskaber ved en 
gennemsnitlig frugtsaft, der er fremstillet af frugt af samme type, kan bevares. Rent 
drikkevand alene er ikke altid tilstrækkeligt hertil. De eksisterende regler, der stiller krav til 
vandet, bør derfor fortsat finde anvendelse.

Ændringsforslag 52
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF
Bilag I – del I – punkt 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkt fremstillet ved rekonstituering af Produkt fremstillet ved rekonstituering af 
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koncentreret frugtsaft defineret i del I, 
punkt 2, med drikkevand, der opfylder 
kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af
3. november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand*.

koncentreret frugtsaft defineret i del I, 
punkt 2, med drikkevand, der opfylder 
kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af 3.
november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand*, og som, navnlig i kemisk, 
mikrobiologisk og organoleptisk 
henseende, besidder de rette egenskaber, 
således at de sikrer frugtsaften dens rette 
karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Ordlyd anvendt i det nuværende direktiv 2001/211/EF.

Ændringsforslag 53
Frédérique Ries

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkt fremstillet ved rekonstituering af 
koncentreret frugtsaft defineret i del I, 
punkt 2, med drikkevand, der opfylder 
kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af
3. november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand*.

Produkt fremstillet ved rekonstituering af 
koncentreret frugtsaft defineret i del I, 
punkt 2, med drikkevand, der opfylder 
kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af
3. november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand* og/eller nationale 
retningslinjer, der er fastlagt for mange 
år.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 98/83/EF fastlagde mindstestandarder for kvaliteten af drikkevand, som kan 
suppleres med strengere nationale retningslinjer for frugtsaft på basis af koncentrat.

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



AM\865788DA.doc 25/31 PE464.677v02-00

DA

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra b – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Aroma og om muligt frugtpulp og celler, 
der ved hjælp af passende fysiske processer
fremstilles af den pågældende frugtsaft 
eller af frugtsaft af de samme frugtsorter
og restitueres i saften.

Or. de

Begrundelse

Der stilles høje kvalitetskrav til frugtsaft af koncentrat for at sikre, at der fremstilles frugtsaft 
af høj kvalitet, som ligger så tæt som muligt på frugtsaft, der ikke er fremstillet af koncentrat.
I øjeblikket skal aroma restitueres i frugtsaft af koncentrat. Kommissionen foreslår, at dette 
gøres frivilligt. Dette vil føre til en betydelig kvalitetsforringelse, og forbrugerne vil blive 
vildledt.

Ændringsforslag 55
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 1 – litra b – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet 
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften.

Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp 
af passende fysiske processer er fremstillet 
af de samme frugtsorter, kan restitueres i 
saften. Hvis aroma restitueres, skal dette 
fremgå af mærkningen af det pågældende 
frugtsaftprodukt.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør informeres, når aroma restitueres i et koncentreret frugtsaftprodukt.
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Ændringsforslag 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand
og/eller sukker og/eller honning til de i del 
I, punkt 1, 2, 3 og 4, definerede produkter, 
til frugtpuré og/eller til koncentreret 
frugtpuré og/eller til en blanding af disse 
produkter, og som yderligere er i 
overensstemmelse med bilag IV.

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand med 
eller uden tilsætning af sukker og/eller 
honning til de i del I, punkt 1, 2, 3 og 4, 
definerede produkter, til frugtpuré og/eller 
til koncentreret frugtpuré og/eller til en 
blanding af disse produkter, og som 
yderligere er i overensstemmelse med bilag 
IV.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget taler for sig selv: Der skal altid tilsættes vand for at fremstille nektar. Det 
er tilsætningen af sødestoffer, der er en mulighed.

Ændringsforslag 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand
og/eller sukker og/eller honning til de i del 
I, punkt 1, 2, 3 og 4, definerede produkter, 
til frugtpuré og/eller til koncentreret 
frugtpuré og/eller til en blanding af disse 
produkter, og som yderligere er i 
overensstemmelse med bilag IV.

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand med 
eller uden tilsætning af sukker og/eller 
honning til de i del I, punkt 1, 2, 3 og 4, 
definerede produkter, til frugtpuré og/eller 
til koncentreret frugtpuré og/eller til en 
blanding af disse produkter, og som 
yderligere er i overensstemmelse med bilag 
IV.
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Or. it

Begrundelse

Rettelse af en faktuel fejl, som gør definitionen af nektar meningsløs. Tilsætningen af vand er 
en nødvendighed, mens tilsætningen af sukker er en mulighed.

Ændringsforslag 58
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand
og/eller sukker og/eller honning til de i del 
I, punkt 1, 2, 3 og 4, definerede produkter, 
til frugtpuré og/eller til koncentreret 
frugtpuré og/eller til en blanding af disse 
produkter, og som yderligere er i 
overensstemmelse med bilag IV.

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
er fremstillet ved tilsætning af vand med 
eller uden tilsætning af sukker og/eller 
honning til de i del I, punkt 1, 2, 3 og 4, 
definerede produkter, til frugtpuré og/eller 
til koncentreret frugtpuré og/eller til en 
blanding af disse produkter, og som 
yderligere er i overensstemmelse med bilag 
IV.

Or. it

Begrundelse

Rettelse af en faktuel fejl, som gør definitionen af nektar meningsløs. Tilsætningen af vand er 
en nødvendighed, mens tilsætningen af sukker er en mulighed.

Ændringsforslag 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som 
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er fremstillet ved tilsætning af vand
og/eller sukker og/eller honning til de i del 
I, punkt 1, 2, 3 og 4, definerede produkter, 
til frugtpuré og/eller til koncentreret 
frugtpuré og/eller til en blanding af disse 
produkter, og som yderligere er i 
overensstemmelse med bilag IV.

er fremstillet ved tilsætning af vand med 
eller uden tilsætning af sukker og/eller 
honning til de i del I, punkt 1, 2, 3 og 4, 
definerede produkter, til frugtpuré og/eller 
til koncentreret frugtpuré og/eller til en 
blanding af disse produkter, og som 
yderligere er i overensstemmelse med bilag 
IV.

Or. it

Ændringsforslag 60
Giommaria Uggias

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremstilling af frugtnektar uden tilsat 
sukker eller med lavt energiindhold kan 
sukkeret helt eller delvis erstattes med 
sødestoffer i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1333/2008.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 61
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aroma, frugtpulp og celler, der restitueres i 
frugtsaft, nektar, frugtsaft fra koncentrat
og koncentreret frugtsaft, kan være 
genvundet fra de samme frugtsorter.

Aroma, frugtpulp og celler, der restitueres i 
frugtsaft som omhandlet i del I, punkt 1, 
litra a), skal være udvundet fra den 
pågældende saft under fremstillingen, 
mens aroma, frugtpulp og celler, der 
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restitueres i frugtsaft af koncentrat, nektar 
og koncentreret frugtsaft, også kan hidrøre 
fra frugtsaft af samme frugtsort.

Or. en

Begrundelse

Ordlyd anvendt i det nuværende direktiv 2001/112/EF. For ikke at vildlede forbrugerne bør 
kun aroma, frugtpulp og celler fra den saft, der udskilles under fremstillingen, restitueres i 
saften.

Ændringsforslag 62
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsætning af sukker og/eller honning er 
kun tilladt i nektar (op til 20 % af det 
færdige produkts samlede vægt) og i nogle 
specifikke produkter i bilag III.

Tilsætning af sukker og/eller honning er 
kun tilladt i nektar (op til 20 % af det 
færdige produkts samlede vægt) og i nogle 
specifikke produkter i bilag III.

Tilsætningen af sukker er tilladt:
- med henblik på at korrigere syrlig smag; 
mængden af tilsat sukker, udtrykt i 
tørstof, må ikke overstige 15 g pr. liter 
saft,
med henblik på sødning; mængden af 
tilsat sukker, udtrykt i tørstof, må ikke 
overstige 150 g pr. liter saft, forudsat af 
den samlede mængdesukker, der tilsættes 
med henblik på at korrigere syrlig smag 
og med henblik på sødning, ikke 
overstiger 150 g pr. liter.

Or. en

Begrundelse

Ordlyd anvendt i det nuværende direktiv 2001/112/EF.
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Ændringsforslag 63
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 1 – led 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frugtsaft fremstillet af Citrus reticulata 
og/eller Citrus reticulata hybrids kan 
tilsættes appelsinsaft i et forhold, der ikke 
overstiger 10 % opløseligt Citrus 
reticulata-tørstof i forhold til den samlede 
mængde opløselige appelsinsafttørstoffer. 
I givet fald skal tilsætningen figurere i 
ingredienslisten i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 

Or. es

Ændringsforslag 64
Carl Schlyter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 2001/112/EF 
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsætning af både sukker og citronsaft 
eller limesaft, eventuelt koncentreret, eller 
surhedsregulerende midler som tilladt efter 
forordning (EF) nr. 1333/2008 til samme 
frugtsaft er forbudt for de specifikke 
produkter i bilag III.

Tilsætning af både sukker og citronsaft 
eller limesaft, eventuelt koncentreret, eller 
surhedsregulerende midler som tilladt efter 
forordning (EF) nr. 1333/2008 til samme 
frugtsaft er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Tilsætning af både sukker og surhedsregulerende saft eller midler er forbudt for alle 
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produkter i henhold til direktiv 2001/112/EF.  Der er ingen grund til at ændre dette.


