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Muudatusettepanek 16
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Puuvilja- ja marjamahlade ning 
teatavate samalaadsete toodete vaba 
liikumise hõlbustamiseks Euroopa Liidus 
on nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ (inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta) sätestatud 
kõnealuste toodete tootmist, koostist ja 
märgistamist reguleerivad eeskirjad. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohandada 
tehnika arenguga ning nende puhul peaks 
arvesse võtma muutusi asjakohastes 
rahvusvahelistes standardites, eriti codex 
alimentarius’e komisjoni poolt 4.–9. juulil 
2005 oma 28. istungil vastu võetud 
puuvilja- ja marjamahlu ja -nektareid 
käsitleva codexi standardis (Codex Stan 
247-2005), ning Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse (AIJN) 
tegevusjuhistes.

(1) Puuvilja- ja marjamahlade ning 
teatavate samalaadsete toodete vaba 
liikumise hõlbustamiseks Euroopa Liidus 
on nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ (inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta) sätestatud 
kõnealuste toodete tootmist, koostist ja 
märgistamist reguleerivad eeskirjad. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohandada.

Or. en

Selgitus

Üldine viide codexi standarditele on tarbetu.

Muudatusettepanek 17
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Puuvilja- ja marjamahlade ning (1) Kindlustamaks, et puuviljamahlad 
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teatavate samalaadsete toodete vaba 
liikumise hõlbustamiseks Euroopa Liidus 
on nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ (inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta) sätestatud 
kõnealuste toodete tootmist, koostist ja 
märgistamist reguleerivad eeskirjad. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohandada 
tehnika arenguga ning nende puhul peaks 
arvesse võtma muutusi asjakohastes 
rahvusvahelistes standardites, eriti codex 
alimentarius’e komisjoni poolt 4.–9. juulil 
2005 oma 28. istungil vastu võetud 
puuvilja- ja marjamahlu ja -nektareid 
käsitleva codexi standardis (Codex Stan 
247-2005), ning Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse (AIJN) 
tegevusjuhistes.

oleksid selgesti märgistatud ning tarbijad 
suudaksid toodete liike eristada, ja
puuvilja- ja marjamahlade ning teatavate 
samalaadsete toodete vaba liikumise 
hõlbustamiseks Euroopa Liidus on 
nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ (inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta) sätestatud 
kõnealuste toodete tootmist, koostist ja 
märgistamist reguleerivad eeskirjad.  
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohandada 
tehnika arenguga ning nende puhul peaks 
vajaduse korral arvesse võtma muutusi 
asjakohastes rahvusvahelistes standardites, 
eriti codex alimentarius’e komisjoni poolt
4.–9. juulil 2005 oma 28. istungil vastu 
võetud puuvilja- ja marjamahlu ja -
nektareid käsitleva codexi standardis 
(Codex Stan 247-2005), ning Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse (AIJN) 
tegevusjuhistes.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eespool nimetatud codexi standardiga 
kehtestatakse eelkõige puuvilja- ja 
marjamahlade ning samalaadsete toodete 
kvaliteedi- ja märgistusnõuded. Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse 
tegevusjuhistes on ette nähtud ka 
kontsentraadist valmistatud puuvilja- ja 
marjamahla kvaliteedinõuded ning 
juhiseid kasutatakse samuti puuvilja- ja 
marjamahlatööstuses iseregulatsiooni 
rahvusvahelise võrdlusstandardina. 
Direktiiv 2001/112/EÜ tuleb võimalikult 
suures ulatuses kõnealuste standarditega 

välja jäetud
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vastavusse viia.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eespool nimetatud codexi standardiga 
kehtestatakse eelkõige puuvilja- ja 
marjamahlade ning samalaadsete toodete 
kvaliteedi- ja märgistusnõuded. Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse 
tegevusjuhistes on ette nähtud ka 
kontsentraadist valmistatud puuvilja- ja 
marjamahla kvaliteedinõuded ning 
juhiseid kasutatakse samuti puuvilja- ja 
marjamahlatööstuses iseregulatsiooni 
rahvusvahelise võrdlusstandardina. 
Direktiiv 2001/112/EÜ tuleb võimalikult 
suures ulatuses kõnealuste standarditega 
vastavusse viia.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pole mingit vajadust codexi standardile ega AIJNi tegevusjuhistele viidata.

Muudatusettepanek 20
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ 
toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

(3) Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 
2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist 
ja reklaami käsitlevate liikmesriikide 
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ühtlustamise kohta5, eriti selle artikli 7 
lõikeid 2 ja 5 tuleb kohaldada teatavatel 
tingimustel. Kui toode on puuvilja- ja
marjamahla ning kontsentraadist 
valmistatud puuvilja- ja marjamahla segu 
ning kui puuvilja- ja marjanektar on 
täielikult või osaliselt saadud 
kontsentreeritud tootest, tuleb see selgelt 
ära märkida. Märgistusel esitatud 
koostisosade loetelu peab hõlmama nii 
puuvilja- ja marjamahlu kui ka 
kontsentraadist valmistatud puuvilja- ja 
marjamahlu, mida kasutati.

õigusaktide ühtlustamise kohta5) 
kohaldamist, tuleb muuta 
puuviljamahlade ja samalaadsete toodete 
märgistamist käsitleva direktiivi 
2001//112/EÜ erisätteid, et kajastada uusi 
lubatud koostisosade eeskirju, nagu 
eeskirjad suhkru kohta, mille lisamine
puuvilja- ja marjamahladesse ei ole enam 
lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 3 lõiked 3 ja 4 asendatakse 
järgmisega:

(1) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

Or. it

Muudatusettepanek 22
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 4 tunnistatakse 
kehtetuks.
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Or. it

Muudatusettepanek 23
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kahest või enamast puuvilja- või 
marjaliigist valmistatud toodete puhul 
(välja arvatud sidrunimahla kasutamisel 
vastavalt I lisa II osa 2. punktis sätestatud 
tingimustele) täiendatakse toodete nimetusi 
kasutatud puuviljade ja marjade loeteluga 
puuvilja- ja marjamahlade või -püreede 
mahu järgi kahanevas järjestuses. Juhul kui 
toode on valmistatud kolmest või enamast 
puuvilja- või marjaliigist, võib märke 
kasutatud puuviljade või marjade kohta 
asendada sõnadega „erinevad 
puuviljad/marjad” või muu samalaadse 
sõnastusega või kasutatud 
puuviljade/marjade arvuga.

3. Kahest või enamast puuvilja- või 
marjaliigist valmistatud toodete puhul 
(välja arvatud sidrunimahla kasutamisel 
vastavalt I lisa II osa 2. punktis sätestatud 
tingimustele) täiendatakse toodete nimetusi 
kasutatud puuviljade ja marjade loeteluga 
puuvilja- ja marjamahlade või -püreede 
mahu järgi kahanevas järjestuses. Juhul kui 
toode on valmistatud kolmest või enamast 
puuvilja- või marjaliigist, võib märke 
kasutatud puuviljade või marjade kohta 
asendada sõnadega „erinevad 
puuviljad/marjad” või muu samalaadse 
sõnastusega või kasutatud 
puuviljade/marjade arvuga. Igal juhul 
tuleb kõik kasutatud puuviljad loetleda 
koostisosade nimekirjas mahu järgi 
kahanevas järjestuses ning lisades 
protsentides väljendatud koguse vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) nr [...], milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele.
Kui tootenimetusse kuulub puuvilja 
nimetus, peab toote põhinimetus vastama 
koostises kasutatud peamisele puuviljale.

Or. en

Selgitus

Kõik kasutatud puuviljad tuleb loetleda koostisosade nimekirjas, isegi kui neid tootenimetuses 
ei nimetata. Toote põhinimetus peab vastama peamisele kasutatud puuviljale, et vältida 
olukorda, kus näiteks mahla, kus on 80% õunamahla, 10% mustikamahla ja 10% 
vaarikamahla, nimetataks mustika-vaarikamahlaks.
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Muudatusettepanek 24
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pildilised kujutised pakendil ei tohi 
tarbijat mahla tegeliku koostise suhtes 
eksiteele viia.

Or. en

Selgitus

Seda sätet toetatakse toidualase teabe esitamist käsitlevas õigustekstis kõigi toiduainete 
puhul. Kuna suurimad probleemid on sellega praegu just puuviljamahlade puhul, tuleks see 
säte lisada ka valdkondlikesse õigusaktidesse.

Muudatusettepanek 25
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Puuviljapüree ja/või kontsentreeritud 
puuviljapüree kasutamist tuleb märkida 
koostisosade loetelus.

Or. en

Selgitus

Tarbijal on õigus teada, kas tootmisel kasutati püreed, sest ta võib eelistada kõrgema 
kvaliteediga tooteid.
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Muudatusettepanek 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja 
eritooteid võib magustada suhkru või 
meega. Müüginimetus peab sisaldama 
sõnu „magustatud” või
„suhkrulisandiga”, millele järgneb märge 
suhkrulisandi maksimumkoguse kohta, 
mis on arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Lõike 4 esimest osa on juba sobivamalt käsitletud komisjoni ettepaneku I lisa punktis 5. Teises 
osas diskrimineeritakse tõsiselt nektareid, nõudes, et suhkru lisamist, mis on koostisosade 
loetelus juba ära märgitud, veelgi esile tõstetaks.

Muudatusettepanek 27
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja 
eritooteid võib magustada suhkru või 
meega. Müüginimetus peab sisaldama 
sõnu „magustatud” või 
„suhkrulisandiga”, millele järgneb märge 
suhkrulisandi maksimumkoguse kohta, 
mis on arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 28
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega.
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru, mee või
magusainetega.

Niisugusel juhul märgitakse magusaine 
lisamist vähemalt etiketil toodud 
koostisosade loetelus, nagu on ette nähtud 
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direktiivis 2000/13/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. 
aasta direktiivis 94/35/EÜ toiduainetes 
kasutatavate magusainete kohta¹. Sellele 
viitele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.

Käesoleva direktiivi uuel läbivaatamisel, 
tingimusel, et ei täheldata 
diskrimineerimist muude karastusjookide 
suhtes, lisatakse säte, mille kohaselt 
müüginimetus peab sisaldama sõna 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”
____________
1 EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanek lisada täiendavad märgistamisnõuded suhkrulisandiga nektarite kohta 
on toitumise seisukohast mõttekas ning aitab tagada tarbijate täielikku teavitamist. Asjade 
praeguse seisu juures on seda aga raske teha, sest selle tulemuseks oleks diskrimineeriv 
eristamine nektarite ja muude karastusjookide vahel, nagu gaseeritud joogid ja gaseeritud 
mahlad. Seetõttu on vaja kirjeldatud kaheastmelist lähenemist.

Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
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„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.” Kui lisatud on 
ainult mett, võib müüginimetus sisaldada 
sõna „magustatud” asemel sõna 
„meelisandiga”.

Or. en

Selgitus

Sätte eesmärgiks on ergutada magustama nektareid suhkru asemel meega.

Muudatusettepanek 31
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. Sellisel 
juhul tuleb kõnealune lisand märkida 
koostisosade loetellu vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele, lisades suhkrulisandi 
maksimumkoguse, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.

Kui kasutatakse muud kui looduslikku 
mett, tuleb märkida ka selle täielik koostis 
ja/või glükoosisisaldus.

Or. it

Muudatusettepanek 32
Elena Oana Antonescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega.
Müüginimetus peab sisaldama sõnu
„magustatud” või „suhkrulisandiga”,
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru, mee või muude 
looduslike magusainetega. Sel juhul peab
müüginimetus sisaldama sõnu
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, ning 
lisatud magusaine märgitakse 
koostisosade loetellu, täpsustades
suhkrulisandi maksimumkoguse, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru, mee või
magusainetega. Sel juhul märgitakse 
etiketil toodud koostisosade loetelus 
selgelt suhkrulisandi maksimumkogus ja 
tüüp.

Or. en

Selgitus

Tervisekaalutluste huvides peaksid tarbijad saama täpselt teada, millist tüüpi ja millises 
koguses suhkrut on nektarile lisatud.
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Muudatusettepanek 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega.
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on 
arvutatud kuivainena ja mida 
väljendatakse grammides liitri kohta.

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru, mee või
magusainetega. Kõik taolised lisandid 
märgitakse koostisosade loetelusse, nagu 
kehtivates õigusaktides on ette nähtud.

Or. it

Muudatusettepanek 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Väidet „suhkrulisandita” võib 
kasutada I lisa 1. kategoorias loetletud 
puuviljamahla märgistamisel, kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1924/2006 toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta.

Or. en

Selgitus

Väide „suhkrulisandita” on tarbijale hästi tuttav ja seda tuleks uuesti lubada, et hõlbustada 
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tervislike toodete valimist.

Muudatusettepanek 36
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõna „suhkrulisandita” võib 
kasutada puuviljamahla märgistamisel, 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1924/2006 toidu 
kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta.

Or. en

Selgitus

Väide „suhkrulisandita” on tarbijale hästi tuntud ja aitab sarnaste toodete vahel vahet teha. 
Selle väite keelamine võib tarbijaid segadusse ajada ja eksitada.

Muudatusettepanek 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Toitumisalast väidet 
„suhkrulisandita” võib kasutada 
puuviljamahlade märgistamisel, 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1924/2006 toidu 
kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
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väidete kohta.

Or. it

Selgitus

Tuleb selgelt öelda, et väidet „suhkrulisandita” tohib tarbija teavitamiseks kasutada. Ainult 
selle järgi, et suhkrut ei ole koostisosade nimekirjas, ei saaks tarbija aru, et suhkrut ei ole 
lisatud, ja väidet, mida võib kasutada sarnaste toodete kohta (nt puuviljapõhised joogid, 
suhkrulisandita nektarid) ei saaks kasutada puuviljamahlade kohta, mis seaduse kohaselt 
peavad olema valmistatud ainult puuviljadest. 

Muudatusettepanek 38
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Toitumisalast väidet 
„suhkrulisandita” võib kasutada 
puuviljamahlade märgistamisel, 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. detsembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1924/2006 toidu 
kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta¹.
__________________
1 ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

Or. it

Selgitus

Tuleb selgelt öelda, et väidet „suhkrulisandita” tohib tarbija teavitamiseks kasutada. Ainult 
selle järgi, et suhkrut ei ole koostisosade nimekirjas, ei saaks tarbija aru, et suhkrut ei ole 
lisatud, ja väidet, mida võib kasutada sarnaste toodete kohta (nt puuviljapõhised joogid, 
suhkrulisandita nektarid) ei saaks kasutada puuviljamahlade kohta, mis seaduse kohaselt 
peavad olema valmistatud ainult puuviljadest. 
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Muudatusettepanek 39
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Tuleb kehtestada kontroll, et 
kindlustada, et lõplik mahlatoode ei 
sisalda puuviljade seemneid. Kui lõplik 
mahlatoode võib sisaldada seemneid, 
tuleks toote etiketile selgelt märkida, et 
selles võib seemneid leiduda.

Or. en

Selgitus

Mõnel tarbijal võivad mahlas sisalduvad seemned tekitada allergilise reaktsiooni. Selge 
märgistus aitab tarbijaid kahjulike tagajärgede eest kaitsta.

Muudatusettepanek 40
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui on toimunud töötlemine või 
kasutatud I lisa II osa punktis 3 loetletud 
aineid, näidatakse seda märgistuses.
Viljaliha või puuviljarakkude lisamist 
puuviljamahlale, nagu on määratletud II 
lisas, näidatakse märgistuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõik 6 
a:

„6 a. Keelatud on kasutada eksitavaid või 
mitmetähenduslikke nimetusi, nagu 
„looduslik mahl”, mis jätab mulje, nagu 
oleks mahl valmistatud värsketest 
puuviljadest, kuigi see nii ei ole.”

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa I osa 2. punktis osutatud sellise 
kontsentreeritud puuvilja- ja marjamahla 
märgistusel, mis ei ole ette nähtud 
tarnimiseks lõpptarbijale, peab olema viide 
sidrunimahla, laimimahla või 
hapestamisainete olemasolu ja lisatud 
koguse kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrusele 1333/2008/EÜ (toidu 
lisaainete kohta). Kõnealune viide peab 
olema pakendil, pakendi külge kinnitatud 
etiketil või saatedokumendil.

I lisa I osa 2. punktis osutatud sellise 
kontsentreeritud puuvilja- ja marjamahla 
märgistusel, mis ei ole ette nähtud 
tarnimiseks lõpptarbijale, peab olema viide 
sidrunimahla, laimimahla või 
hapestamisainete olemasolu ja lisatud 
koguse kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta määrusele 1333/2008/EÜ (toidu 
lisaainete kohta). Kõnealune viide peab 
olema pakendil.

Or. de
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Muudatusettepanek 43
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 7 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad
kuue kuu jooksul alates 
teatamiskuupäevast esitada delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

Or. it

Muudatusettepanek 44
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Üleminekuperiood

Turul olevate varude realiseerimiseks ja 
uute eeskirjadega kohanemise 
võimaldamiseks kehtestatakse 18-kuuline 
üleminekuperiood alates direktiivi 
ülevõtmise kuupäevast.

Or. ro

Muudatusettepanek 45
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile .

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 30 kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile .

Or. en

Selgitus

30-kuuline üleminekuperiood on kompromiss komisjoni soovitatud 18 kuu ja raportööri 
muudatusettepanekus nr 10 esitatud 36 kuu vahel. See ajavahemik võimaldab tootjatel ühtlasi 
kooskõlastada tulevase toidualase teabe määrusega kehtestatavaid märgistusmuudatusi.

Muudatusettepanek 46
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile .

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kolme aasta
jooksul pärast direktiivi jõustumist. 
Liikmesriigid edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile .

Or. en

Selgitus

Puuviljamahlad ja nektarid pakendatakse sageli kartongpakkidesse, mille vahetamine on 
kulukas, ning kolmeaastane üleminekuperiood võimaldab varud ära kasutada. See 
ajavahemik võimaldab tootjatel ühtlasi kooskõlastada toidualase teabe määrusega 
kehtestatavaid märgistusmuudatusi.
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Muudatusettepanek 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud on võimalik mahlas
taastada.

Töötlemise käigus mahlast eraldatud
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud võib sama mahla puhul
taastada.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt on lubatud lisada lõhna- ja maitseaineid ning, mis pärinevad 
sama liiki puuviljast, kehtiva direktiivi kohaselt aga võib kontsentreerimata mahlale lisada 
üksnes samast tootmisprotsessist pärinevaid lõhna- ja maitseaineid. Niisugune sõnastus tuleks 
säilitada, et tagada toote kõrge kvaliteet ja täita tarbijate ootused. Tarbijad soovivad 
võimalikult vähe töödeldud ja võimalikult looduslikku toodet.

Muudatusettepanek 48
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud on võimalik mahlas
taastada.

Töötlemise käigus mahlast eraldatud
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud võib sama mahla puhul
taastada.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis 2001/112/EÜ kasutatud sõnastus. Et mitte tarbijaid eksitada, on 
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asjakohane, et mahlale võib lisada ainult samast mahlast töötlemise käigus eraldatud lõhna-
ja maitseaineid ning viljaliha.

Muudatusettepanek 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud
lõhna- ja maitseomadused, samuti
viljaliha ja puuviljarakud on võimalik 
mahlas taastada.

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud 
viljaliha ja puuviljarakud on võimalik 
mahlas taastada.

Or. en

Selgitus

Pressimise teel saadud puhast mahla ei tohi maitseainetega muuta. See muudab loodusliku 
toote omadusi.

Muudatusettepanek 50
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt a – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuvilja- ja marjamahla tootmisel on 
lubatud mahla sisse segada puuvilja- ja 
marjapüreed.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Seda ei ole senini lubatud ega tohiks ka edaspidi lubada, sest see moonutaks tarbijate 
arusaamist puuviljamahlast.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toode, mis saadakse lahjendades I osa 2. 
punktis määratletud kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjamahla joogiveega, mis 
vastab 3. novembri 1998. aasta nõukogu 
direktiivi (olmevee kvaliteedi kohta) 
kriteeriumidele*.

Toode, mis saadakse kontsentreerimisel 
mahlast eraldatud vee ning mahlast 
kadunud lõhna- ja maitseomaduste ja 
vajadusel viljaliha ja puuviljarakkude 
uuesti puuvilja- või marjamahla 
kontsentraadile lisamisel. Mahlale omase 
kvaliteedi tagamiseks peab lisatud vesi 
olema eelkõige keemiliste, 
mikrobioloogiliste ja organoleptiliste 
tunnuste poolest sobivate omadustega.

____________
*EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.

Or. de

Selgitus

Et säilitada üht liiki puuviljadest saadud keskmist tüüpi mahla olulised füüsikalised, 
keemilised ja toiteomadused, peab kontsentraadile lisatav mahl samuti vastama teatud 
tingimustele. Vee joogikõlblikkusest alati ei piisa. Kehtivad eeskirjad, mille kohaselt vesi peab 
vastama teatavatele tingimustele, tuleks seetõttu säilitada.

Muudatusettepanek 52
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toode, mis saadakse lahjendades I osa 2. 
punktis määratletud kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjamahla joogiveega, mis 
vastab 3. novembri 1998. aasta nõukogu 
direktiivi (olmevee kvaliteedi kohta) 
kriteeriumidele*.

Toode, mis saadakse lahjendades I osa 2. 
punktis määratletud kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjamahla joogiveega, mis 
vastab 3. novembri 1998. aasta nõukogu 
direktiivi (olmevee kvaliteedi kohta) 
kriteeriumidele* ja millel on sobivad 
keemilised, mikrobioloogilised ja 
organoleptilised omadused, et tagada 
mahlale omane kvaliteet.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis 2001/112/EÜ kasutatud sõnastus.

Muudatusettepanek 53
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toode, mis saadakse lahjendades I osa 2. 
punktis määratletud kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjamahla joogiveega, mis 
vastab 3. novembri 1998. aasta nõukogu 
direktiivi (olmevee kvaliteedi kohta) 
kriteeriumidele*.

Toode, mis saadakse lahjendades I osa 2. 
punktis määratletud kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjamahla joogiveega, mis 
vastab 3. novembri 1998. aasta nõukogu 
direktiivi (olmevee kvaliteedi kohta) 
kriteeriumidele* ja/või paljudeks aastateks 
kehtestatud riiklikele suunistele.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 98/83/EÜ kehtestati veekvaliteedi miinimumstandardid, mida võib täiendada 
rangemate riiklike suunistega kontsentraadist saadud puuviljamahla kohta.
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Muudatusettepanek 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud 
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud on võimalik mahlas 
taastada.

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil
saadakse asjaomasest puuviljamahlast või
sama liigi puuviljast või marjast saadud
puuviljamahlast lõhna- ja 
maitseomadused, samuti viljaliha ja 
puuviljarakud, ning taastatakse need 
puuviljamahlas.

Or. de

Selgitus

Kontsentraadist saadud puuviljamahla suhtes kehtivad ranged kvaliteedinõuded, et tagada 
kõrge kvaliteediga mahla tootmine, mis on kontsentreerimata mahlale nii lähedane kui 
võimalik. Kehtivate õigusaktide kohaselt võib kontsentraadist saadud mahlas lõhna- ja 
maitseaineid taastada. Komisjoni ettepaneku kohaselt saaks sellest kohustusest vabatahtlik 
meede. Selle tulemuseks oleks suur kvaliteedilangus ja tarbijate eksitamine.

Muudatusettepanek 55
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt b – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud 
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud on võimalik mahlas 
taastada.

Sobivate füüsikaliste töötlemisviiside abil 
sama liigi puuviljast või marjast saadud 
lõhna- ja maitseomadused, samuti viljaliha 
ja puuviljarakud on võimalik mahlas 
taastada. Lõhna- ja maitseomaduste 
taastamise korral peab nende lisamine 
olema märgitud mahlatoote etiketile.
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Or. en

Selgitus

Tarbijaid tuleks teavitada, kui kontsentraadist toodetud mahlas on lõhna- ja maitseomadusi 
taastatud.

Muudatusettepanek 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud vee ja/või suhkrute ja/või
mee lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud suhkrute ja/või meega 
magustatud või magustamata vee
lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Mõistlikkusele tuginev muudatus: nektari saamiseks tuleb alati lisada vett, vabatahtlik on 
magusainete lisamine.

Muudatusettepanek 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
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mis on saadud vee ja/või suhkrute ja/või
mee lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

mis on saadud suhkrute ja/või meega 
magustatud või magustamata vee
lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Or. it

Selgitus

Eesmärgiga parandada oluline viga, mis muudaks puuviljanektari definitsiooni mõttetuks. 
Vee lisamine on vajalik, suhkrute lisamine aga vabatahtlik.

Muudatusettepanek 58
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud vee ja/või suhkrute ja/või
mee lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud suhkrute ja/või meega 
magustatud või magustamata vee
lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Or. it

Selgitus

Eesmärgiga parandada oluline viga, mis muudaks puuviljanektari definitsiooni mõttetuks. 
Vee lisamine on vajalik, suhkrute lisamine aga vabatahtlik.

Muudatusettepanek 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud vee ja/või suhkrute ja/või
mee lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Kääritamiskõlblik, kuid kääritamata toode, 
mis on saadud suhkrute ja/või meega
magustatud või magustamata vee
lisamisega I osa 1., 2. ja 3. punktis 
määratletud toodetele, puuvilja- ja 
marjapüreele ja/või kontsentreeritud 
puuvilja- ja marjapüreele ja/või nende 
toodete segule, ning mis vastab IV lisa 
nõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 60
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puuvilja- ja marjanektar 
valmistatakse suhkrulisandita või see on 
madala energiasisaldusega, võib suhkrud 
täielikult või osaliselt asendada 
magusainetega vastavalt määrusele (EÜ)
nr 1333/2008.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 61
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
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I lisa – II osa – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Puuvilja- ja marjamahla, puuvilja- ja 
marjanektarisse, kontsentraadist 
valmistatud puuvilja- ja marjamahla ning 
kontsentreeritud puuvilja- ja marjamahla 
taastatud lõhna, maitset, viljaliha ja
puuviljarakke võib regenereerida sama 
liiki puuviljast või marjast.

I osa punkti 1 alapunktis a määratletud
puuvilja- ja marjamahla taastatud lõhn,
maitse, viljaliha ja puuviljarakud peavad 
olema sellest mahlast eraldatud töötlemise 
käigus, kuna kontsentraadist valmistatud 
puuvilja- ja marjamahla, nektarisse ning 
kontsentreeritud puuvilja- ja marjamahla 
taastatud lõhn, maitse, viljaliha ja
puuviljarakud võivad olla saadud ka 
samalaadsest puuvilja- või marjamahlast.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis 2001/112/EÜ kasutatud sõnastus. Et mitte tarbijaid eksitada, on 
asjakohane, et mahlale võib lisada ainult samast mahlast töötlemise käigus eraldatud lõhna-
ja maitseaineid ning viljaliha.

Muudatusettepanek 62
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – II osa – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Suhkrute ja/või mee lisamine on lubatud 
üksnes nektarite (kuni 20 % lõpptoote 
kogukaalust) ja teatavate III lisas nimetatud 
eritoodete puhul.

– Suhkrute ja/või mee lisamine on lubatud 
üksnes nektarite (kuni 20 % lõpptoote 
kogukaalust) ja teatavate III lisas nimetatud 
eritoodete puhul.

Suhkrute lisamine on lubatud:
– hapu maitse reguleerimiseks; lisatud 
suhkrute kogus kuivainena ei või ületada 
15 g ühe liitri mahla kohta;
– magustamiseks; kuivainena väljendatud 
suhkrulisandi kogus ei või ületada 150 g 
ühe liitri mahla kohta, tingimusel, et nii 
hapu maitse reguleerimiseks kui 
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magustamiseks lisatud suhkru üldkogus 
ei või ületada 150 g liitri kohta.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis 2001/112/EÜ kasutatud sõnastus.

Muudatusettepanek 63
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – II osa – punkt 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apelsinimahlale võib lisada Citrus 
reticulata’st ja/või Citrus reticulata 
hübriididest saadud mahla sellises 
koguses, et Citrus reticulata lahustuvate 
kuivainete osakaal ei ületa 10% 
apelsinimahla lahustuvate kuivainete 
kogusisaldusest. Kõik taolised lisandid 
tuleb märkida koostisainete loetelusse, 
nagu kehtivates õigusaktides on ette 
nähtud. 

Or. es

Muudatusettepanek 64
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 2001/112/EÜ 
I lisa – II osa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nii suhkrute kui ka kontsentreeritud või 
kontsentreerimata sidruni- või laimimahla 
või määrusega (EÜ) nr 1333/2008 lubatud 

Nii suhkrute kui ka kontsentreeritud või 
kontsentreerimata sidruni- või laimimahla 
või määrusega (EÜ) nr 1333/2008 lubatud 
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hapestamisainete lisamine samale tootele 
on keelatud III lisas nimetatud eritoodete 
puhul.

hapestamisainete lisamine samale tootele 
on keelatud.

Or. en

Selgitus

Nii suhkrute kui hapestava mahla või hapestamisainete lisamine mis tahes tootele on 
määrusega (EÜ) nr 2001/112 keelatud. Seda ei ole vaja muuta.


