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Τροπολογία 16
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό να ενισχυθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία χυμών φρούτων και 
ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση 
και την επισήμανση των σχετικών 
προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προδιαγραφών, ιδίως 
την προδιαγραφή Codex για τους χυμούς 
και τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή 
Codex 247-2005), η οποία εγκρίθηκε από 
την επιτροπή κώδικα τροφίμων κατά την 
εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 με 
9 Ιουλίου 2005, και τον κώδικα 
πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Επιχειρήσεων Παραγωγής Φρουτοχυμών 
(AIJN).

(1) Με σκοπό να ενισχυθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία χυμών φρούτων και 
ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση 
και την επισήμανση των σχετικών 
προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να
προσαρμοστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δε χρειάζεται γενική παραπομπή στις προδιαγραφέςCodex.

Τροπολογία 17
Frédérique Ries
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό να ενισχυθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία χυμών φρούτων και 
ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση 
και την επισήμανση των σχετικών 
προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προδιαγραφών, ιδίως 
την προδιαγραφή Codex για τους χυμούς 
και τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή 
Codex 247-2005), η οποία εγκρίθηκε από 
την επιτροπή κώδικα τροφίμων κατά την 
εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 με 9 
Ιουλίου 2005, και τον κώδικα πρακτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων 
Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN).

(1) Με σκοπό να διασφαλισθεί η σαφής 
επισήμανση των χυμών φρούτων για να 
μπορούν οι καταναλωτές να διακρίνουν 
τις διαφορές των προϊόντων και να
ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία χυμών 
φρούτων και ορισμένων ομοειδών 
προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους 
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή 
προϊόντα που προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου έχει θεσπίσει 
ειδικές διατάξεις όσον αφορά την 
παραγωγή, τη σύνθεση και την 
επισήμανση των σχετικών προϊόντων. Οι 
εν λόγω κανόνες πρέπει να 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνουν υπόψη, εάν αυτό 
απαιτείται, τις εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προδιαγραφών, ιδίως την 
προδιαγραφή Codex για τους χυμούς και 
τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή Codex 
247-2005), η οποία εγκρίθηκε από την 
επιτροπή κώδικα τροφίμων κατά την 
εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 με 9 
Ιουλίου 2005, και τον κώδικα πρακτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων 
Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN).

Or. en

Τροπολογία 18
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανωτέρω προδιαγραφή Codex 
καθορίζει ειδικότερα τις παραμέτρους 

διαγράφεται
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ποιότητας και τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τους χυμούς φρούτων 
και τα ομοειδή προϊόντα. Ο κώδικας 
πρακτικής της AIJN καθορίζει επίσης τις 
παραμέτρους ποιότητας για τους χυμούς 
φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό και 
χρησιμοποιείται διεθνώς ως προδιαγραφή 
αναφοράς για την αυτορύθμιση στη 
βιομηχανία των χυμών φρούτων. Η 
οδηγία 2001/112/ΕΚ πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του δυνατού, 
με τις εν λόγω προδιαγραφές.

Or. en

Τροπολογία 19
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανωτέρω προδιαγραφή Codex 
καθορίζει ειδικότερα τις παραμέτρους 
ποιότητας και τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τους χυμούς φρούτων 
και τα ομοειδή προϊόντα. Ο κώδικας 
πρακτικής της AIJN καθορίζει επίσης τις 
παραμέτρους ποιότητας για τους χυμούς 
φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό και 
χρησιμοποιείται διεθνώς ως προδιαγραφή 
αναφοράς για την αυτορύθμιση στη 
βιομηχανία των χυμών φρούτων. Η 
οδηγία 2001/112/ΕΚ πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του δυνατού, 
με τις εν λόγω προδιαγραφές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δε χρειάζεται να αναφερθεί η  προδιαγραφή Codex και ο κώδικας πρακτικής της AIJN.
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Τροπολογία 20
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων , και ιδίως το 
άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 5, θα πρέπει 
να εφαρμόζεται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναφέρεται 
σαφώς πότε ένα προϊόν είναι μείγμα 
χυμού και συμπυκνωμένου χυμού
φρούτων και, όσον αφορά το νέκταρ
φρούτων, πότε λαμβάνεται εξ ολοκλήρου 
ή εν μέρει από συμπυκνωμένο προϊόν.
Στον κατάλογο των συστατικών στην 
επισήμανση θα πρέπει να αναγράφονται 
τα ονόματα τόσο των χρησιμοποιηθέντων 
χυμών όσο και των συμπυκνωμένων 
χυμών φρούτων.

(3) Με την επιφύλαξη της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων, είναι
απαραίτητη η τροποποίηση των ειδικών 
διατάξεων της οδηγίας 2001/112/EΚ 
σχετικά με την επισήμανση χυμών
φρούτων και παρόμοιων προϊόντων ώστε 
να συνάδει με τις νέες ρυθμίσεις επί των 
επιτρεπόμενων συστατικών και ιδιαίτερα 
εκείνων που αναφέρονται στην προσθήκη 
σακχάρων, η οποία δεν επιτρέπεται πλέον 
για τους χυμούς φρούτων.

Or. en

Τροπολογία 21
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 3 και 4 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) Στο άρθρο 3, το σημείο 3 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Or. it
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Τροπολογία 22
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Στο άρθρο 3, το σημείο 4 
καταργείται·

Or. it

Τροπολογία 23
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση των προϊόντων που 
παρασκευάζονται από δύο ή περισσότερα 
φρούτα, εξαιρουμένης της χρήσεως χυμού 
λεμονιού και χυμού γλυκολέμονου
(μοσχολέμονου) υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 
σημείο 2, η ονομασία του προϊόντος 
συμπληρώνεται με την αναγραφή των 
χρησιμοποιούμενων φρούτων, κατά 
φθίνουσα τάξη του όγκου των χυμών 
φρούτων ή των πολτών φρούτων. Ωστόσο, 
όταν πρόκειται για προϊόντα που 
παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα 
φρούτα, η μνεία των χρησιμοποιούμενων 
φρούτων μπορεί να αντικαθίσταται από 
την ένδειξη «διάφορα φρούτα», από 
ανάλογη ένδειξη ή από τον αριθμό των 
διαφόρων χρησιμοποιούμενων φρούτων.

3. Στην περίπτωση των προϊόντων που 
παρασκευάζονται από δύο ή περισσότερα 
φρούτα, εξαιρουμένης της χρήσεως χυμού 
λεμονιού και χυμού γλυκολέμονου
(μοσχολέμονου) υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ 
σημείο 2, η ονομασία του προϊόντος 
συμπληρώνεται με την αναγραφή των 
χρησιμοποιούμενων φρούτων, κατά 
φθίνουσα τάξη του όγκου των χυμών 
φρούτων ή των πολτών φρούτων. Ωστόσο, 
όταν πρόκειται για προϊόντα που 
παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα 
φρούτα, η μνεία των χρησιμοποιούμενων 
φρούτων μπορεί να αντικαθίσταται από 
την ένδειξη «διάφορα φρούτα», από 
ανάλογη ένδειξη ή από τον αριθμό των 
διαφόρων χρησιμοποιούμενων φρούτων.
Σε κάθε περίπτωση ο κατάλογος των 
συστατικών πρέπει να αναφέρει όλα τα 
φρούτα που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
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φθίνουσα τάξη όγκου και έπειτα την 
ποσότητα αυτών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.
Σε περίπτωση που κάποιο φρούτο 
περιλαμβάνεται στην ονομασία του 
προϊόντος, το φρούτο αυτό πρέπει να 
είναι και το κύριο φρούτο στα συστατικά 
του χυμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμα και όταν τα φρούτα που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνονται στην ονομασία του 
προϊόντος, αυτά πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών. Η κύρια ονομασία του 
προϊόντος πρέπει να αντιστοιχεί στο κύριο φρούτο στα συστατικά του χυμού ώστε να 
αποφεύγονται περιστατικά τύπου, πχ ένας χυμός που περιέχει 80 χυμό μήλου, 10% χυμό 
μύρτιλλων και 10% χυμό σμέουρων να ονομάζεται "χυμός μύρτιλλων και σμέουρων".

Τροπολογία 24
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Εικονογραφημένες παραστάσεις επί 
της συσκευασίας δεν πρέπει να 
παραπλανούν τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική σύσταση του χυμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή υποστηρίχθηκε στο φάκελο "Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές". Καθώς τα μεγαλύτερα σχετικά προβλήματα παρουσιάζονται επί του παρόντος 
στους χυμούς φρούτων, η τομεακή νομοθεσία πρέπει επίσης να προβλέπει αυτή τη διάταξη.
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Τροπολογία 25
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η χρήση πολτού φρούτου και/ ή 
συμπυκνωμένου πολτού φρούτου πρέπει 
να αναγράφεται στον κατάλογο των 
συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν χρησιμοποιήθηκε πολτός στη διαδικασία 
παραγωγής καθώς ενδεχομένως να προτιμούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας.

Τροπολογία 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό 
τη γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος του σημείου 4 είναι επανάληψη ήδη προβλεφθεισών ρυθμίσεων, με ορθότερο 
τρόπο, στο Παράρτημα Ι, σημείο 5 της πρότασης της Επιτροπής. Με το δεύτερο μέρος όμως 
εισάγεται μία σοβαρή διάκριση εις βάρος των προϊόντων νέκταρος διότι υποχρεώνει να 
αναφέρεται η προστεθείσα ζάχαρη, η οποία ήδη αναφέρεται στην κατάσταση των συστατικών.

Τροπολογία 27
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό 
τη γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 28
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
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προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους.

Or. de

Τροπολογία 29
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

4) Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι ή γλυκαντικά 
με σκοπό τη γλύκανσή τους.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η 
προσθήκη σακχάρων πρέπει τουλάχιστον 
να αναφέρεται στην κατάσταση των 
συστατικών στην επισήμανση, όπως 
προβλέπεται από την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
και την οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Ιουνίου 1994 σχετικά με τα 
γλυκαντικά που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα1. Η 
αναφορά της σχετικής προσθήκης, 
ακολουθείται από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
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προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.
Κατά την προσεχή αναθεώρηση της 
παρούσης οδηγίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καμία 
διάκριση εν σχέσει προς άλλα 
αναψυκτικά, προβλέπεται ότι η ονομασία 
πώλησης θα περιλαμβάνει την ένδειξη 
«γλυκανθέν» ή «με προσθήκη 
σακχάρων», ακολουθούμενη από ένδειξη 
της μέγιστης ποσότητας σακχάρων που 
έχουν προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά 
ουσία και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.
____________
1 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ιδέα που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις 
στο θέμα της επισήμανσης νέκταρ στα οποία έχουν προστεθεί σάκχαρα είναι ενδιαφέρουσα από 
διατροφική άποψη και για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών. Παρά ταύτα η εφαρμογή 
της είναι επί του παρόντος δύσκολη, δεδομένου ότι θα δημιουργούσε διακρίσεις των εν λόγω 
προϊόντων έναντι άλλων ποτών, όπως οι σόδες ή τα αεριούχα ποτά από φρούτα. Εξ ου και η 
προτεινόμενη προσέγγιση σε δύο φάσεις.

Τροπολογία 30
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή
«με προσθήκη σακχάρων», 

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή
«με προσθήκη σακχάρων», 
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ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.» Σε περίπτωση που έχει προστεθεί 
μόνο μέλι, η ονομασία πώλησης μπορεί 
να περιλαμβάνει την ένδειξη "με 
προσθήκη μελιού" αντί για "γλυκανθέν".

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της διάταξης είναι η παροχή κινήτρων για γλύκανση των νέκταρ με μέλι αντί για 
σάκχαρα.

Τροπολογία 31
Giommaria Uggias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Στην περίπτωση αυτή, η
προσθήκη αυτή πρέπει να αναφέρεται 
στην κατάσταση των συστατικών, όπως 
αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία, 
αναφέροντας την μέγιστη ποσότητα
σακχάρων που έχουν προστεθεί, 
υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία και 
εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά λίτρο.

Όσον αφορά το μέλι, εάν δεν πρόκειται 
για φυσικό μέλι, πρέπει επίσης να
αναφέρεται η πλήρης σύνθεσή του ή/και 
το περιεχόμενό του σε γλυκόζη.

Or. it
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Τροπολογία 32
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή
«με προσθήκη σακχάρων»,
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά λίτρο.

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα, μέλι ή άλλα 
φυσικά γλυκαντικά με σκοπό τη γλύκανσή 
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ονομασία πώλησης περιλαμβάνει την 
ένδειξη «γλυκανθέν» ή «με προσθήκη 
σακχάρων», και το πρόσθετο γλυκαντικό 
επισημαίνεται στον κατάλογο των 
συστατικών με προσδιορισμό της 
μέγιστης ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά λίτρο.

Or. en

Τροπολογία 33
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα, μέλι ή γλυκαντικά
με σκοπό τη γλύκανσή τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η μέγιστη ποσότητα
σακχάρων που έχουν προστεθεί και ο 
τύπος των σακχάρων αυτών 
προσδιορίζεται σαφώς στον κατάλογο 
των συστατικών στην επισήμανση.
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λίτρο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να διακρίνουν σαφώς τον τύπο και την ποσότητα των 
σακχάρων που έχουν προστεθεί σε προϊόντα νέκταρ για λόγους υγείας.

Τροπολογία 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Στην περίπτωση αυτή, η
προσθήκη πρέπει να αναφέρεται στην 
κατάσταση των συστατικών, όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ένδειξη "χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα" μπορεί να χρησιμοποιείται για 
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την επισήμανση των χυμών φρούτων, που 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία 1 του 
Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός "χωρίς πρόσθετα σάκχαρα" είναι γνωστός στους καταναλωτές και πρέπει να 
επιτραπεί εκ νέου ώστε να διευκολύνεται η επιλογή υγιεινών προϊόντων.

Τροπολογία 36
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ένδειξη "χωρίς πρόσθετα 
σάκχαρα" μπορεί να χρησιμοποιείται για 
την επισήμανση των χυμών φρούτων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός "χωρίς πρόσθετα σάκχαρα" είναι γνωστός στους καταναλωτές και εξυπηρετεί τη 
διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων προϊόντων. Εάν ο ισχυρισμός αυτός απαγορευτεί, αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και παραπλάνηση στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Ο ισχυρισμός διατροφής "χωρίς 
πρόσθετα σάκχαρα" μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την επισήμανση των 
χυμών φρούτων, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ρητώς ότι η αναφορά "χωρίς πρόσθετα σάκχαρα" μπορεί να 
χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερώνεται ο καταναλωτής σχετικά με το ιδιαίτερο αυτό 
χαρακτηριστικό του προϊόντος. Διαφορετικά, ο μόνος τρόπος να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι 
δεν έχουν προστεθεί σάκχαρα θα ήταν να μην αναφέρονται σάκχαρα στην κατάσταση των 
συστατικών και το προϊόν "χυμός", το οποίο δια νόμου αποτελείται 100% από φρούτα, θα 
στερείτο της δυνατότητας αυτής της αναφοράς την οποία θα μπορούσαν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν παρεμφερή προϊόντα (λ.χ. ποτά από φρούτα και νέκταρ χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης.

Τροπολογία 38
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Ο ισχυρισμός διατροφής "χωρίς 
πρόσθετα σάκχαρα" μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την επισήμανση των 
χυμών φρούτων, σύμφωνα με τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα1.
__________________
1 ΕΕ L 404, 30.12.06, σ. 9.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ρητώς ότι η αναφορά "χωρίς πρόσθετα σάκχαρα" μπορεί να 
χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερώνεται ο καταναλωτής σχετικά με το ιδιαίτερο αυτό 
χαρακτηριστικό του προϊόντος. Διαφορετικά, ο μόνος τρόπος να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι 
δεν έχουν προστεθεί σάκχαρα θα ήταν να μην αναφέρονται σάκχαρα στην κατάσταση των 
συστατικών και το προϊόν "χυμός", το οποίο δια νόμου αποτελείται 100% από φρούτα, θα 
στερείτο της δυνατότητας αυτής της αναφοράς την οποία θα μπορούσαν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν παρεμφερή προϊόντα (λ.χ. ποτά από φρούτα και νέκταρ χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης.

Τροπολογία 39
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι για να 
διασφαλίζεται ότι δεν περιέχονται σπόροι 
στο τελικό προϊόν του χυμού. Σε 
περίπτωση που περιέχονται σπόροι στο 
τελικό προϊόν του χυμού, πρέπει να 
επισημαίνεται σαφώς η πιθανή παρουσία 
σπόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται ορισμένοι καταναλωτές να παρουσιάζουν αλλεργίες σε σπόρους κατά την 
κατανάλωση χυμών φρούτων. Η σαφής επισήμανση μπορεί να βοηθήσει την προστασία των 
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καταναλωτών από ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Τροπολογία 40
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν το προϊόν έχει υποστεί 
επεξεργασία ή έχουν χρησιμοποιηθεί 
ουσίες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ.3 του 
Παραρτήματος Ι, αυτό θα πρέπει να 
αναφέρεται στην επισήμανση.
Η προσθήκη, στο χυμό φρούτων, 
πρόσθετης πούλπας ή κυττάρων, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, πρέπει να 
μνημονεύεται στην ετικέτα.

Or. en

Τροπολογία 41
Janusz Wojciechowski

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 3 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) ) Στο άρθρο 3 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:

„6a) Απαγορεύεται η χρήση 
παραπλανητικών ή αμφίσημων 
ενδείξεων, όπως π.χ. "γνήσιος φυσικός 
χυμός", οι οποίες δημιουργούν την ψευδή 
εντύπωση ότι πρόκειται για χυμούς που 
παρήχθησαν από φρέσκα φρούτα.
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Or. pl

Τροπολογία 42
Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην ετικέτα του συμπυκνωμένου χυμού 
φρούτων που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
μέρος Ι σημείο 2, ο οποίος δεν προορίζεται 
να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή, 
αναγράφεται ένδειξη για την παρουσία και 
την ποσότητα του προστιθέμενου χυμού 
λεμονιού ή χυμού γλυκολέμονου ή των 
προστιθέμενων παραγόντων αύξησης της 
οξύτητας, που επιτρέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων*. Η 
ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία, 
σε ετικέτα επί της συσκευασίας ή σε 
συνοδευτικό έγγραφο.

Στην ετικέτα του συμπυκνωμένου χυμού 
φρούτων που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
μέρος Ι σημείο 2, ο οποίος δεν προορίζεται 
να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή, 
αναγράφεται ένδειξη για την παρουσία και 
την ποσότητα του προστιθέμενου χυμού 
λεμονιού ή χυμού γλυκολέμονου ή των 
προστιθέμενων παραγόντων αύξησης της 
οξύτητας, που επιτρέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων*. Η 
ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία.

Or. de

Τροπολογία 43
Giommaria Uggias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 7 α - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να εγείρουν 
αντιρρήσεις σχετικά με ορισμένη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να εγείρουν 
αντιρρήσεις σχετικά με ορισμένη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας
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δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά ένα μήνα.

έξι μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Or. it

Τροπολογία 44
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Μεταβατική περίοδος

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση 
των υφισταμένων αποθεμάτων στην 
αγορά και να υπάρξει μία περίοδος 
προσαρμογής στη νέα νομοθεσία, 
ορίζεται μεταβατική περίοδος 18 μηνών 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
οδηγίας.

Or. ro

Τροπολογία 45
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 18 μήνες από την έναρξη της 
ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 30 μήνες από την έναρξη της 
ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
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διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος 30 μηνών αποτελεί συμβιβαστική λύση μεταξύ των 18 μηνών που 
προτείνει η Επιτροπή και των 36 μηνών που προτείνει ο εισηγητής στην τροπολογία 10. Η 
περίοδος αυτή θα επιτρέψει επίσης στους παραγωγούς να συντονίσουν τις αλλαγές στην 
επισήμανση όπως αυτές ορίζονται στον μελλοντικό κανονισμό περί παροχής πληροφοριών για 
τα τρόφιμα.

Τροπολογία 46
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 18 μήνες από την έναρξη της 
ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 
ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χυμοί φρούτων και τα νέκταρ συχνά συσκευάζονται σε χαρτόνι, η αλλαγή του οποίου είναι 
ακριβή. Η μεταβατική περίοδος των τριών ετών θα επιτρέψει την εξάντληση των αποθεμάτων.
Η περίοδος αυτή θα επιτρέψει επίσης στους παραγωγούς να συντονίσουν τις αλλαγές στην 
επισήμανση όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό περί παροχής πληροφοριών για τα τρόφιμα.

Τροπολογία 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του 
χυμού που ελήφθησαν με κατάλληλα 
φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου
μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό 
φρούτων.

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του 
χυμού που προέρχονται από τον χυμό και 
διαχωρίστηκαν κατά την επεξεργασία,
μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό 
φρούτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να επιτρέπεται η προσθήκη αρώματος, πούλπας και κυττάρων του ίδιου 
είδους φρούτου, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία στους φρέσκους χυμούς επιτρέπεται 
μόνο η προσθήκη αρώματος, το οποίο προέρχεται από την ίδια διαδικασία παραγωγής. Η 
διάταξη αυτή πρέπει να διατηρηθεί για να συνεχίσει να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων και να καλύπτονται οι προσδοκίες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές προσδοκούν 
ένα κατά το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένο φυσικό προϊόν. 

Τροπολογία 48
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του 
χυμού που ελήφθησαν με κατάλληλα 
φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου 
μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό
φρούτων.

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του
χυμού που αποχωρίσθηκαν κατά την 
επεξεργασία είναι δυνατόν να 
αποκαθίστανται στον ίδιο χυμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία 2011/112/ΕΚ. Για να μην προκαλείται 
παραπλάνηση των καταναλωτών, πρέπει να αποκαθίστανται στον χυμό μόνο το άρωμα, η 
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πούλπα και τα κύτταρα του χυμού που αποχωρίσθηκαν κατά την επεξεργασία του ίδιου χυμού. 

Τροπολογία 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του 
χυμού που ελήφθησαν με κατάλληλα 
φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρούτου 
μπορούν να αποκαθίστανται στο χυμό
φρούτων.

Η πούλπα και τα κύτταρα που 
λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα 
από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να 
αποκαθίστανται στο χυμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθαρός χυμός που λαμβάνεται απευθείας από συμπίεση δεν πρέπει να τροποποιείται με 
προσθήκη αρώματος, καθώς κάτι τέτοιο μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του φυσικού προϊόντος.

Τροπολογία 50
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων 
επιτρέπεται η μείξη χυμού φρούτων με 
πολτό φρούτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν έως τώρα και δεν πρέπει να επιτρέπεται ούτε στο μέλλον, καθώς θα 
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παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς την έννοια του "χυμού φρούτων".

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

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, 
όπως ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο 
νερό το οποίο πληροί τα κριτήρια της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης*.

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με την 
επαναπροσθήκη του νερού που 
αφαιρέθηκε κατά τη συμπύκνωση στο 
συμπυκνωμένο χυμό, του αρώματος που 
έχασε ο χυμός και ενδεχομένως πούλπας 
και κυττάρων. Το προστιθέμενο νερό 
πρέπει να παρουσιάζει τα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά, ιδίως από χημική, 
μικροβιολογική και οργανοληπτική 
άποψη, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
βασικές ιδιότητες του χυμού.

____________
ΕΕ. L 330 της 5.12.1998,σ. 32.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νερό που χρησιμοποιείται για την επανασύσταση του χυμού από συμπυκνωμένο χυμό πρέπει 
επίσης να πληροί ορισμένες απαιτήσεις ώστε να διατηρούνται οι βασικές φυσικές, χημικές και 
θρεπτικές ιδιότητες ενός μέσου χυμού που έχει παρασκευαστεί από φρούτα του ίδιου είδους.  Η 
ποιότητα που ορίζεται για το πόσιμο νερό δεν επαρκεί για αυτό το σκοπό. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα ρύθμιση, η οποία ορίζει ειδικές απαιτήσεις για το νερό.

Τροπολογία 52
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 1 – στοιχείο β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με 
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, όπως 
ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο νερό το 
οποίο πληροί τα κριτήρια της οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης*.

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με 
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, όπως 
ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο νερό το 
οποίο πληροί τα κριτήρια της οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης* και 
παρουσιάζει κατάλληλα χαρακτηριστικά, 
ιδίως από χημική, μικροβιολογική και 
οργανοληπτική άποψη, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι βασικές ιδιότητες του 
χυμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία 2011/211/ΕΚ.

Τροπολογία 53
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 1 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με 
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, όπως 
ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο νερό το 
οποίο πληροί τα κριτήρια της οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης*.

Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με 
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού, όπως 
ορίζεται στο μέρος I.2, με πόσιμο νερό το 
οποίο πληροί τα κριτήρια της οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης*
και/ή τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν οριστεί για πολλά χρόνια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 98/83/ΕΚ καθιερώνει ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την ποιότητα του νερού που 
μπορεί να συμπληρωθεί με αυστηρότερες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τους χυμούς 
φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό.

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

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 1 – στοιχείο β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που
λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα 
από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να
αποκαθίστανται στο χυμό.

Τα αρώματα και ενδεχομένως η πούλπα 
και τα κύτταρα λαμβάνονται με κατάλληλα 
φυσικά μέσα από τον εν λόγω χυμό ή από 
άλλους χυμούς από το ίδιο είδος φρούτου
και αποκαθίστανται στο χυμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τους χυμούς φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό ισχύουν υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις για να 
διασφαλίζεται η παρασκευή χυμών υψηλής ποιότητας που προσεγγίζουν όσο το δυνατό 
περισσότερο το φυσικό χυμό. Επί του παρόντος προβλέπεται η επαναπροσθήκη του αρώματος 
στο χυμό από συμπυκνωμένο χυμό. Η Επιτροπή προτείνει να μετατραπεί ο δεσμευτικός 
χαρακτήρας της ρύθμισης σε μη δεσμευτικό. Η τροποποίηση αυτή θα επιφέρει μαζική μείωση 
της ποιότητας και θα προκαλέσει δυσανασχέτηση στους καταναλωτές.

Τροπολογία 55
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 1 – στοιχείο β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που 
λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα 

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που 
λαμβάνονται με κατάλληλα φυσικά μέσα 
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από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να 
αποκαθίστανται στο χυμό.

από το ίδιο είδος φρούτου μπορούν να 
αποκαθίστανται στο χυμό. Σε περίπτωση 
που αποκαθίσταται το άρωμα, η 
προσθήκη αρώματος πρέπει να 
εμφαίνεται στην επισήμανση του 
προϊόντος χυμού φρούτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την αποκατάσταση αρωματικών ουσιών σε 
χυμό φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό.

Τροπολογία 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού ή/και
σακχάρων ή/και μελιού στα προϊόντα που 
ορίζονται στα μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε 
πολτό φρούτων ή/και σε συμπυκνωμένο 
πολτό φρούτων ή/και σε μίγμα των εν 
λόγω προϊόντων και το οποίο, επιπλέον, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος IV.

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού με ή 
χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή/και 
μελιού στα προϊόντα που ορίζονται στα 
μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε πολτό φρούτων 
ή/και σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων 
ή/και σε μίγμα των εν λόγω προϊόντων και 
το οποίο, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αιτιολογείται ως εξής: η προσθήκη του νερού είναι πάντοτε απαραίτητη για την 
παραγωγή νέκταρ, ενώ η προσθήκη γλυκαντικών ουσιών είναι προαιρετική.

Τροπολογία 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού ή/και
σακχάρων ή/και μελιού στα προϊόντα που 
ορίζονται στα μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε 
πολτό φρούτων ή/και σε συμπυκνωμένο 
πολτό φρούτων ή/και σε μίγμα των εν 
λόγω προϊόντων και το οποίο, επιπλέον, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος IV.

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού και με 
ή χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή/και 
μελιού στα προϊόντα που ορίζονται στα 
μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε πολτό φρούτων 
ή/και σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων 
ή/και σε μίγμα των εν λόγω προϊόντων και 
το οποίο, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς διόρθωσιν βασικού λάθους το οποίο θα στερούσε νοήματος τον ορισμό του νέκταρος από 
φρούτα. Η προσθήκη νερού είναι απαραίτητη, ενώ των σακχάρων προαιρετική.

Τροπολογία 58
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού ή/και
σακχάρων ή/και μελιού στα προϊόντα που 
ορίζονται στα μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε 
πολτό φρούτων ή/και σε συμπυκνωμένο 
πολτό φρούτων ή/και σε μίγμα των εν 
λόγω προϊόντων και το οποίο, επιπλέον, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
παραρτήματος IV.

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού και με 
ή χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή/και 
μελιού στα προϊόντα που ορίζονται στα 
μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε πολτό φρούτων 
ή/και σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων 
ή/και σε μίγμα των εν λόγω προϊόντων και 
το οποίο, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Προς διόρθωσιν βασικού λάθους το οποίο δημιουργεί ανακολουθία μεταξύ του ορισμού του 
νέκταρος και του νέου άρθρου 3, σημείο 4 που εισήχθη από την παρούσα πράξη τροποποίησης. 
Η προσθήκη νερού είναι απαραίτητη, ενώ των σακχάρων ή/και μελιού, προαιρετική.

Τροπολογία 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 5 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού ή/και
σακχάρων ή/και μελιού στα προϊόντα που 
ορίζονται στα μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε 
πολτό φρούτων ή/και σε συμπυκνωμένο 
πολτό φρούτων ή/και σε μίγμα των εν 
λόγω προϊόντων και το οποίο, επιπλέον, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήματος IV.

Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που 
λαμβάνεται με την προσθήκη νερού με ή 
χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή/και 
μελιού στα προϊόντα που ορίζονται στα 
μέρη I.1, I.2, I.3 και I.4, σε πολτό φρούτων 
ή/και σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων 
ή/και σε μίγμα των εν λόγω προϊόντων και 
το οποίο, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος IV.

Or. it

Τροπολογία 60
Giommaria Uggias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  I – σημείο 5 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων 
παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη 
ζάχαρης ή είναι μειωμένων θερμίδων, τα 
σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν 
όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 61
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  II – σημείο 2 –  περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρωματικές ουσίες, η πούλπα και τα 
κύτταρα που αποκαθίστανται σε χυμό 
φρούτων, νέκταρ, χυμούς φρούτων από 
συμπυκνωμένο χυμό και συμπυκνωμένους 
χυμούς φρούτων, μπορούν να προέρχονται 
από φρούτα του ιδίου είδους.

Οι αρωματικές ουσίες, η πούλπα και τα 
κύτταρα που αποκαθίστανται σε χυμό 
φρούτων, όπως ορίζεται στο μέρος Ι, 
σημείο 1, στοιχείο α), πρέπει να 
διαχωρίζονται από το χυμό κατά την 
επεξεργασία, ενώ οι αρωματικές ουσίες, η 
πούλπα και τα κύτταρα που 
αποκαθίστανται στο χυμό φρούτων από 
συμπυκνωμένο χυμό, στα νέκταρ και στο 
συμπυκνωμένο χυμό φρούτων μπορούν
επίσης να προέρχονται από χυμό φρούτων
του ιδίου είδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία 2011/112/ΕΚ. Για να μην προκαλείται 
παραπλάνηση των καταναλωτών, πρέπει να αποκαθίστανται στον χυμό μόνο το άρωμα, η 
πούλπα και τα κύτταρα του χυμού που αποχωρίσθηκαν κατά την επεξεργασία του ίδιου χυμού. 

Τροπολογία 62
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  II – σημείο 2 –  περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσθήκη σακχάρων ή/και μελιού 
επιτρέπεται μόνον στα νέκταρ (μέχρι 

- Η προσθήκη σακχάρων ή/και μελιού 
επιτρέπεται μόνον στα νέκταρ (μέχρι 
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ποσοστού 20% του συνολικού βάρους των 
τελικών προϊόντων) όπως και σε μερικά 
ειδικά προϊόντα του παραρτήματος III.

ποσοστού 20% του συνολικού βάρους των 
τελικών προϊόντων) όπως και σε μερικά 
ειδικά προϊόντα του παραρτήματος III.

Η προσθήκη σακχάρων επιτρέπεται:
-για διόρθωση της όξινης γεύσης· η 
ποσότητα των προστιθέμενων σακχάρων, 
εκφραζόμενη ως ξηρά ουσία, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 g ανά 
λίτρο χυμού
-για σκοπούς γλύκανσης· η ποσότητα των 
προστιθέμενων σακχάρων, εκφραζόμενη 
ως ξηρά ουσία, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 150 g ανά λίτρο χυμού, υπό 
τον όρο ότι η συνολική ποσότητα των 
προστιθέμενων σακχάρων για διόρθωση 
της όξινης γεύσης και για σκοπούς 
γλύκανσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 150 g ανά λίτρο χυμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία 2011/112/ΕΚ.

Τροπολογία 63
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ
Παράρτημα I – μέρος  II – σημείο 2 –  περίπτωση 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μπορούν να προστίθενται χυμός από 
Citrus reticulata ή/και υβρίδια Citrus 
reticulata στον χυμό πορτοκαλιού σε 
ποσότητα που δεν υπερβαίνει το 10% 
διαλυτών στερεών Citrus reticulata έναντι 
των διαλυτών στερεών του χυμού 
πορτοκαλιού. Η εν λόγω προσθήκη θα 
αναφέρεται στην κατάσταση συστατικών, 
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.
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Or. es

Τροπολογία 64
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Παράρτημα I – μέρος  II – σημείο 2 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσθήκη στο ίδιο προϊόν σακχάρων και 
χυμού λεμονιού ή γλυκολέμονου, 
συμπυκνωμένου ή μη, ή παραγόντων 
αύξησης της οξύτητας όπως αυτοί 
επιτρέπονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008, απαγορεύονται για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα που αναφέρονται 
στο παράρτημα III.

Η προσθήκη στο ίδιο προϊόν σακχάρων και 
χυμού λεμονιού ή γλυκολέμονου, 
συμπυκνωμένου ή μη, ή παραγόντων 
αύξησης της οξύτητας όπως αυτοί 
επιτρέπονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008, απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη χυμού ή παραγόντων για γλύκανση ή αύξηση της οξύτητας σε οποιοδήποτε προϊόν 
απαγορεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/112/ΕΚ. Αυτό δεν χρειάζεται να αλλάξει.


