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Tarkistus 16
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY4 säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä
sääntöjä olisi mukautettava tekniseen 
kehitykseen, ja niissä olisi otettava 
huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex 
Alimentarius -komissio hyväksyi 4–
9 päivänä heinäkuuta 2005 pidetyssä 
28. istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen 
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY4 säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä 
sääntöjä olisi mukautettava.

Or. en

Perustelu

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen viitata yleisesti Codex-standardeihin.

Tarkistus 17
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elintarvikkeena käytettävistä (1) Elintarvikkeena käytettävistä 
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hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY4 säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä 
sääntöjä olisi mukautettava tekniseen 
kehitykseen, ja niissä olisi otettava 
huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 
28. istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.

hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY4 säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä, 
jotta voidaan varmistaa, että 
hedelmätäysmehut on merkitty selkeästi, 
että kuluttajat pystyvät erottamaan eri 
tuotteet toisistaan ja että voidaan edistää
kyseisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta
Euroopan unionissa. Näitä sääntöjä olisi 
mukautettava tekniseen kehitykseen, ja 
niissä olisi tarvittaessa otettava huomioon 
asiaa koskevissa kansainvälisissä 
standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 
28. istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.

Or. en

Tarkistus 18
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Edellä mainitussa Codex-standardissa 
vahvistetaan erityisesti 
hedelmätäysmehujen ja vastaavien 
tuotteiden laatutekijät ja 
merkintävaatimukset. Myös AIJN:n 
menettelytapasäännöissä vahvistetaan 
laatutekijöitä tiivisteestä valmistetulle 
hedelmätäysmehulle, ja 
hedelmämehuteollisuus käyttää niitä 

Poistetaan.
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itsesääntelyn kansainvälisenä 
viitestandardina. Direktiivi 2001/112/EY 
olisi mahdollisimman pitkälle 
yhdenmukaistettava kyseisten standardien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 19
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Edellä mainitussa Codex-standardissa 
vahvistetaan erityisesti 
hedelmätäysmehujen ja vastaavien 
tuotteiden laatutekijät ja 
merkintävaatimukset. Myös AIJN:n 
menettelytapasäännöissä vahvistetaan 
laatutekijöitä tiivisteestä valmistetulle 
hedelmätäysmehulle, ja 
hedelmämehuteollisuus käyttää niitä 
itsesääntelyn kansainvälisenä 
viitestandardina. Direktiivi 2001/112/EY 
olisi mahdollisimman pitkälle 
yhdenmukaistettava kyseisten standardien 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen viitata Codex-standardiin eikä AIJN:n menettelytapasääntöihin.

Tarkistus 20
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/13/EY5 ja erityisesti sen 7 artiklan 2 
ja 5 kohtaa olisi sovellettava tietyin 
edellytyksin. Olisi selvästi merkittävä, 
milloin tuote on sekoitus 
hedelmätäysmehua ja tiivisteestä 
valmistettua hedelmätäysmehua, ja 
hedelmänektarin osalta, milloin se on 
kokonaan tai osittain valmistettu 
tiivistetystä tuotteesta. Merkinnöissä 
esitettävässä ainesluettelossa olisi oltava 
maininta sekä käytetyistä 
hedelmätäysmehuista että tiivisteestä 
valmistetuista hedelmätäysmehuista.

(3) Myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja 
mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä 
maaliskuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/13/EY5 soveltamista estämättä on 
välttämätöntä muuttaa direktiivin 
2001/112/EY hedelmätäysmehujen ja 
vastaavien valmisteiden merkintöjä 
koskevia erityissäännöksiä, jotta ne 
vastaavat sallittuja ainesosia koskevia 
uusia, esimerkiksi sokereiden lisäämistä 
koskevia sääntöjä ottaen huomioon, että 
sokereiden lisäämistä 
hedelmätäysmehuihin ei enää sallita. 

Or. en

Tarkistus 21
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Korvataan 3 artiklan 3 ja 4 kohta
seuraavasti:

(1) Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

Or. it

Tarkistus 22
Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kumotaan 3 artiklan 4 kohta.

Or. it

Tarkistus 23
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Kahdesta tai useammasta 
hedelmälajista valmistettujen tuotteiden 
nimityksiä on täydennettävä luettelolla 
käytetyistä hedelmistä alenevassa 
järjestyksessä sen mukaan, mitkä ovat 
tuotteisiin sisällytettyjen 
hedelmätäysmehujen tai hedelmäsoseiden 
tilavuusmäärät, lukuun ottamatta sitruuna-
tai limettitäysmehua, jos sitä käytetään 
liitteessä I olevan II osan 2 kohdassa 
määrätyin edellytyksin. Tuotteissa, jotka 
on valmistettu kolmesta tai useammasta 
hedelmälajista, voidaan merkintä 
valmistuksessa käytetyistä hedelmistä 
kuitenkin korvata maininnalla "useita 
hedelmälajeja", vastaavalla maininnalla tai 
ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen 
hedelmälajien lukumäärä.

"3. Kahdesta tai useammasta 
hedelmälajista valmistettujen tuotteiden 
nimityksiä on täydennettävä luettelolla 
käytetyistä hedelmistä alenevassa 
järjestyksessä sen mukaan, mitkä ovat 
tuotteisiin sisällytettyjen 
hedelmätäysmehujen tai hedelmäsoseiden 
tilavuusmäärät, lukuun ottamatta sitruuna-
tai limettitäysmehua, jos sitä käytetään 
liitteessä I olevan II osan 2 kohdassa 
määrätyin edellytyksin. Tuotteissa, jotka 
on valmistettu kolmesta tai useammasta 
hedelmälajista, voidaan merkintä 
valmistuksessa käytetyistä hedelmistä 
kuitenkin korvata maininnalla "useita 
hedelmälajeja", vastaavalla maininnalla tai 
ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen 
hedelmälajien lukumäärä. Joka 
tapauksessa kaikki käytetyt hedelmälajit 
on mainittava ainesluettelossa niiden 
tilavuusmäärien ja prosentteina 
ilmaistujen määrien mukaisessa 
alenevassa järjestyksessä elintarvikkeita 
koskevien tietojen antamisesta kuluttajille 
annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston asetuksen (EU) N:o [...] 
mukaisesti.
Jos jokin hedelmälaji mainitaan tuotteen 
nimityksessä, tuotteen päänimen on 
vastattava sen hedelmälajin nimeä, jota 
tuotteessa on eniten.

Or. en

Perustelu

Kaikki käytetyt hedelmälajit on mainittava ainesluettelossa, vaikka niitä ei mainittaisikaan 
tuotteen nimityksessä. Tuotteen päänimen on vastattava tuotteen eniten sisältämän 
hedelmälajin nimeä, jotta vältetään esimerkiksi sitä, että mehua, jossa on 80 prosenttia 
omenamehua, 10 prosenttia mustikkamehua ja 10 prosenttia vadelmamehua, kutsuttaisiin 
"mustikka- ja vadelmamehuksi".

Tarkistus 24
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pakkauksen kuvat eivät saa johtaa 
kuluttajaa harhaan mehun tosiasiallisesta 
koostumuksesta.

Or. en

Perustelu

Tätä säännöstä on kannatettu kaikkia elintarvikkeita koskevien tietojen antamista kuluttajille 
koskevassa aihekokonaisuudessa. Koska tätä asiaa koskevat suurimmat ongelmat liittyvät 
nykyisin hedelmämehuihin, myös alakohtaisessa lainsäädännössä olisi otettava käyttöön tämä 
säännös.

Tarkistus 25
Carl Schlyter
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Hedelmäsoseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteen käyttö on 
ilmoitettava ainesluettelossa. 

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus tietää, onko sosetta käytetty tuotantoprosessissa, jotta he voivat valita 
laadukkaamman tuotteen.

Tarkistus 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III 
täsmennettyjä tuotteita voidaan makeuttaa 
lisäämällä sokeria tai hunajaa. 
Myyntinimityksessä on oltava maininta 
"makeutettu" tai "lisätty sokeria" sekä 
ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Edellä 4 kohdan ensimmäistä osaa on jo käsitelty asianmukaisesti komission ehdotuksen 
liitteessä I olevassa 5 kohdassa. Toisessa osassa syrjitään nektareita vaatimalla sokerin 
lisäämisen korostamista, vaikka se ilmoitetaan jo ainesluettelossa.
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Tarkistus 27
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III 
täsmennettyjä tuotteita voidaan makeuttaa 
lisäämällä sokeria tai hunajaa. 
Myyntinimityksessä on oltava maininta 
"makeutettu" tai "lisätty sokeria" sekä 
ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 28
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä
sokeria tai hunajaa.

Or. de
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Tarkistus 29
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria, hunajaa tai makeutusaineita.

Tällaisessa tapauksessa 
makeutusaineiden lisäämisestä on 
ainakin mainittava merkinnöissä 
esitettävässä ainesluettelossa direktiivin 
2000/13/EY ja elintarvikkeissa 
käytettäväksi tarkoitetuista 
makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 
1994 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 94/35/EY1

mukaisesti. Sen lisäksi merkinnöissä on 
oltava ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

Tätä direktiiviä seuraavan kerran 
tarkistettaessa ja edellyttäen, että muihin 
virvoitusjuomiin sovelletaan samaa 
käytäntöä, on säädettävä, että 
myyntinimityksessä on oltava maininta 
"makeutettu" tai "lisätty sokeria" sekä 
ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.
____________
1 EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3.
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Or. fr

Perustelu

Komission ehdotus sellaisia nektareita, joihin on lisätty sokeria, koskevien lisämerkintöjen 
käyttöönotosta on ravitsemukselliselta ja kuluttajien täysipainoisen tiedonsaannin kannalta 
järkevä. Tämä on kuitenkin vaikea tehtävä nykytilanteessa, koska se johtaisi muiden 
virvoitusjuomien, kuten limonadien ja helmeilevien hedelmämehujen, erilaiseen kohteluun 
nektareihin verrattuna. Tästä syystä on käytettävä kaksivaiheista lähestymistapaa. 

Tarkistus 30
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna. Jos ainoastaan hunajaa on 
lisätty, myyntinimityksessä voi olla 
maininta "lisätty hunajaa" maininnan 
"makeutettu" sijasta.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen tarkoituksena on kannustaa nektareiden makeuttamiseen hunajalla 
sokerin sijasta.

Tarkistus 31
Giommaria Uggias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
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3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Kaikki lisätyt aineet on 
ilmoitettava ainesluettelossa nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti sekä lisätyn 
sokerin enimmäismäärä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

Jos käytetään muuta kuin 
luonnonhunajaa, sen täydellinen 
koostumus ja/tai glukoosipitoisuus on 
myös ilmoitettava."

Or. it

Tarkistus 32
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria, hunajaa tai muita luontaisia 
makeutusaineita. Tällaisessa tapauksessa 
myyntinimityksessä on oltava maininta 
"makeutettu" tai "lisätty sokeria" ja lisätty 
makeutusaine on mainittava 
ainesluettelossa, jossa ilmoitetaan lisätyn 
sokerin enimmäismäärä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

Or. en
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Tarkistus 33
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria, hunajaa tai makeutusaineita. 
Tällaisessa tapauksessa lisätyn sokerin 
enimmäismäärä ja lisätyn sokerin laji on 
ilmoitettava selkeästi merkintöjen 
ainesluettelossa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien olisi terveyssyistä voitava nähdä selkeästi nektarituotteisiin lisätyn sokerin laji ja 
määrä.

Tarkistus 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna.

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria, hunajaa tai makeutusaineita.
Kaikki tällaiset lisäykset on ilmoitettava 
ainesluettelossa nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Väitettä "ei sisällä lisättyä sokeria" 
voidaan käyttää liitteessä I olevaan 
1 luokkaan kuuluvien 
hedelmätäysmehujen merkinnöissä 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Väite "ei sisällä lisättyä sokeria" on hyvin tuttu kuluttajille, ja sen käyttö olisi sallittava 
jälleen, jotta kuluttajien olisi helpompi valita terveellisiä tuotteita.

Tarkistus 36
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mainintaa "ei sisällä lisättyä sokeria" 
voidaan käyttää hedelmätäysmehujen 
merkinnöissä elintarvikkeita koskevista 
ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1924/2006 mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Väite "ei sisällä lisättyä sokeria" on hyvin tuttu kuluttajille ja auttaa heitä erottamaan 
samanlaiset tuotteet toisistaan. Tämän väitteen käytön kieltäminen voi aiheuttaa sekaannusta 
ja johtaa kuluttajia harhaan.

Tarkistus 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ravitsemusväitettä "ei sisällä lisättyä 
sokeria" voidaan käyttää 
hedelmätäysmehujen merkinnöissä 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
mukaisesti.

Or. it

Perustelu

On todettava selkeästi, että väitettä "ei sisällä lisättyä sokeria" voidaan käyttää kuluttajien 
valistamistarkoituksessa. Muuten kuluttajat eivät havaitsisi, että sokeria ei ole lisätty 
pelkästään sillä perusteella, ettei sokeria mainita ainesluettelossa, ja että väitettä, jota saa 
käyttää samankaltaisista tuotteista (esimerkiksi hedelmäpohjaiset juomat, lisättyä sokeria 
sisältämättömät nektarit), ei saisi käyttää hedelmätäysmehuista, joiden valmistukseen saa lain 
mukaan käyttää vain hedelmiä. 

Tarkistus 38
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Ravitsemusväitettä "ei sisällä lisättyä 
sokeria" voidaan käyttää 
hedelmätäysmehujen merkinnöissä 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/20061

mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Perustelu

On todettava selkeästi, että väitettä "ei sisällä lisättyä sokeria" voidaan käyttää kuluttajien 
valistamistarkoituksessa. Muuten kuluttajat eivät havaitsisi, että sokeria ei ole lisätty 
pelkästään sillä perusteella, ettei sokeria mainita ainesluettelossa, ja että väitettä, jota saa 
käyttää samankaltaisista tuotteista (esimerkiksi hedelmäpohjaiset juomat, lisättyä sokeria 
sisältämättömät nektarit), ei saisi käyttää hedelmätäysmehuista, joiden valmistukseen saa lain 
mukaan käyttää vain hedelmiä.

Tarkistus 39
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. On tehtävä tarkastuksia, joilla 
varmistetaan, ettei lopullisessa 
täysmehutuotteessa ole hedelmien 
siemeniä. Jos lopullisessa 
täysmehutuotteessa saattaa olla siemeniä, 
tuotteen merkinnöissä olisi oltava selkeä 
maininta, että tuote voi sisältää siemeniä. 

Or. en
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Perustelu

Jotkut kuluttajat voivat saada allergisia reaktioita juomansa hedelmätäysmehun sisältämistä 
siemenistä. Selkeiden merkintöjen avulla kuluttajia voidaan suojella haittavaikutuksilta.

Tarkistus 40
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä I olevan II osan 3 kohdassa 
tarkoitettujen käsittelyjen toteuttamisesta 
tai siinä tarkoitettujen aineiden 
käyttämisestä on mainittava 
merkinnöissä.
Liitteessä II määriteltyjen hedelmälihan 
ja -solujen lisäämisestä 
hedelmätäysmehuun on mainittava 
merkinnöissä.

Or. en

Tarkistus 41
Janusz Wojciechowski

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 artiklaan 6 a kohta 
seuraavasti:

"6 a. Kielletään sellaisten 
harhaanjohtavien tai monitulkintaisten 
nimitysten kuin "luonnonmehu" käyttö, 
koska niistä saa käsityksen, että mehu on 
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valmistettu tuoreista hedelmistä, vaikka 
asia ei ole niin."

Or. pl

Tarkistus 42
Renate Sommer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa 
tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota 
ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle 
kuluttajalle, merkinnöissä on oltava 
maininta sitruuna- tai limettitäysmehun tai 
happamuuden säätöaineiden lisäämisestä 
sekä maininta lisätyistä määristä, siten kuin 
elintarvikkeiden lisäaineista 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1333/2008 on sallittu. Tämä 
maininta on merkittävä joko pakkaukseen, 
pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin tai 
mukana seuraavaan asiakirjaan.

Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa 
tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota 
ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle 
kuluttajalle, merkinnöissä on oltava 
maininta sitruuna- tai limettitäysmehun tai 
happamuuden säätöaineiden lisäämisestä 
sekä maininta lisätyistä määristä, siten kuin 
elintarvikkeiden lisäaineista 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1333/2008 on sallittu. Tämä 
maininta on merkittävä pakkaukseen.

Or. de

Tarkistus 43
Giommaria Uggias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
7 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kuuden
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kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään yhdellä kuukaudella.

kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään yhdellä kuukaudella.

Or. it

Tarkistus 44
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Siirtymäkausi

Jotta nykyiset varastot voidaan käyttää 
markkinoilla ja mahdollistaa uusia 
säännöksiä koskeva sopeutumiskausi, 
vahvistetaan 18 kuukauden siirtymäkausi, 
joka alkaa päivänä, johon mennessä 
direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. ro

Tarkistus 45
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 18 kuukauden
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 kuukauden
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
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vastaavuustaulukko. vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Kolmenkymmenen kuukauden siirtymäkausi on kompromissi komission ehdottaman 
18 kuukauden ja esittelijän tarkistuksessa 10 esittämän 36 kuukauden siirtymäkauden välillä. 
Tämän kauden aikana tuottajien olisi myös mahdollista koordinoida elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettavasta asetuksesta johtuvat merkintöjä koskevat muutokset.

Tarkistus 46
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 18 kuukauden
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kolmen vuoden
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Hedelmämehut ja -nektarit on usein pakattu pahvipakkauksiin, joiden muuttaminen on 
kallista, ja siten kolmen vuoden siirtymäkausi mahdollistaisi varastojen loppuun käyttämisen. 
Tämän kauden aikana tuottajien olisi myös mahdollista koordinoida elintarvikkeita koskevista 
tiedoista annettavasta asetuksesta johtuvat merkintöjä koskevat muutokset.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta



PE464.677v02-00 22/32 AM\865788FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman 
lajin hedelmistä eristetty aromi sekä 
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun.

Valmistuksen aikana mehusta eristetty 
aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan 
palauttaa samaan mehuun.

Or. de

Perustelu

Komissio ehdottaa saman lajin hedelmistä eristetyn aromin sekä hedelmälihan ja -solujen 
lisäämisen sallimista, vaikka nykyisessä direktiivissä sallitaan ainoastaan samassa 
valmistusprosessissa erotetun aromin lisääminen muuhun kuin tiivisteestä valmistettuun 
mehuun. Tämä säännös olisi pidettävä entisellään, jotta voidaan taata tuotteen laadukkuus ja 
täyttää kuluttajien toiveet. Kuluttajat toivovat löytävänsä mahdollisimman vähän jalostettuja 
ja mahdollisimman luonnonmukaisia tuotteita.  

Tarkistus 48
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman 
lajin hedelmistä eristetty aromi sekä 
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun.

Valmistuksen aikana mehusta eristetty 
aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan 
palauttaa samaan mehuun.

Or. en

Perustelu

Tämä on nykyisessä direktiivissä 2001/112/EY käytetty sanamuoto. Jotta kuluttajaa ei 
johdettaisi harhaan, on asianmukaista, että ainoastaan valmistuksen aikana mehusta eristetty 
aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa samaan mehuun.

Tarkistus 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin 
hedelmistä eristetty aromi sekä
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin 
hedelmistä eristetty hedelmäliha ja -solut 
voidaan palauttaa mehuun.

Or. en

Perustelu

Puhdasta, suoraan hedelmästä puristettua mehua ei saa muuttaa aromilla. Tämä muuttaisi 
asianomaisen luonnontuotteen ominaispiirteitä.

Tarkistus 50
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hedelmätäysmehujen valmistuksessa 
hedelmätäysmehua voidaan sekoittaa 
hedelmäsoseeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä ei ole sallittu tähän mennessä eikä sitä pitäisi sallia tulevaisuudessakaan, koska näin 
vääristettäisiin kuluttajan käsitystä "hedelmätäysmehusta".

Tarkistus 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuote saadaan ennallistamalla I osan 
2 kohdassa määriteltyä 
hedelmätäysmehutiivistettä sekoittamalla 
siihen juomakelpoista vettä, joka täyttää 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY* 
vaatimukset.

Tuote saadaan palauttamalla 
hedelmätäysmehutiivisteeseen vesi, joka 
on mehusta uutettu tiivistämisen 
yhteydessä, sekä palauttamalla mehusta 
kadonneet aromit sekä tarvittaessa 
hedelmäliha ja -solut. Vedellä, joka 
lisätään, on oltava erityisesti kemialliselta, 
mikrobiologiselta ja organoleptiselta 
kannalta asianmukaiset ominaispiirteet, 
joilla varmistetaan täysmehulle olennaiset 
ominaisuudet.

____________
* EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. de

Perustelu

Veden, jota käytetään mehun palauttamiseen tiivisteestä, on täytettävä tietyt edellytykset, jotta 
on mahdollista säilyttää samat olennaiset fysikaaliset, kemialliset ja ravitsemukselliset 
ominaisuudet kuin samoista hedelmälajeista saadulla keskivertotäysmehulla. Juomaveden 
laatu ei aina ole riittävä. Siksi olisi edelleen noudatettava nykyisiä sääntöjä vettä koskevista 
erityisvaatimuksista.

Tarkistus 52
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuote saadaan ennallistamalla I osan 
2 kohdassa määriteltyä 
hedelmätäysmehutiivistettä sekoittamalla 
siihen juomakelpoista vettä, joka täyttää 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 

Tuote saadaan ennallistamalla I osan 
2 kohdassa määriteltyä 
hedelmätäysmehutiivistettä sekoittamalla 
siihen juomakelpoista vettä, joka täyttää 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
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laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY* 
vaatimukset.

laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY* 
vaatimukset ja jolla on erityisesti 
kemialliselta, mikrobiologiselta ja 
organoleptiselta kannalta asianmukaiset 
ominaispiirteet, joilla varmistetaan 
täysmehulle olennaiset ominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä 2001/211/EY käytetty sanamuoto.

Tarkistus 53
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuote saadaan ennallistamalla I osan 
2 kohdassa määriteltyä 
hedelmätäysmehutiivistettä sekoittamalla 
siihen juomakelpoista vettä, joka täyttää 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY* 
vaatimukset.

Tuote saadaan ennallistamalla I osan 
2 kohdassa määriteltyä 
hedelmätäysmehutiivistettä sekoittamalla 
siihen juomakelpoista vettä, joka täyttää 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY* 
vaatimukset ja/tai moniksi vuosiksi 
vahvistettujen kansallisten suuntaviivojen 
mukaiset vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 98/83/EY säädetään veden laadun vähimmäisstandardit, joita voidaan täydentää 
hedelmätäysmehutiivisteitä koskevilla tiukemmilla kansallisilla suuntaviivoilla.

Tarkistus 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin 
hedelmistä eristetty aromi sekä 
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin kyseisestä 
hedelmätäysmehusta tai saman lajin 
hedelmistä peräisin olevasta 
hedelmätäysmehusta eristetään aromi 
sekä tarvittaessa hedelmäliha ja -solut ja 
palautetaan ne hedelmämehuun.

Or. de

Perustelu

Hedelmätäysmehutiivisteisiin sovelletaan tiukkoja laatuvaatimuksia, jotta voidaan taata 
sellaisten laadukkaiden mehujen tuotanto, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon 
tiivistämättömiä mehuja. Nykyään säädetään, että aromi on palautettava 
hedelmätäysmehutiivisteeseen. Komissio ehdottaa tämän velvollisuuden muuttamista 
pakollisesta vapaaehtoiseksi. Tämä merkitsisi huomattavaa laadun heikentämistä, ja 
kuluttajia johdettaisiin harhaan.

Tarkistus 55
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin 
hedelmistä eristetty aromi sekä 
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun.

Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin 
hedelmistä eristetty aromi sekä 
hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa 
mehuun. Siinä tapauksessa, että aromi on 
palautettu, aromin lisäämisestä on 
mainittava hedelmätäysmehutuotteen 
merkinnöissä.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajan olisi saatava tietää aromin palauttamisesta hedelmätäysmehutiivisteeseen.

Tarkistus 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä ja/tai
sokereita ja/tai hunajaa I osan 1, 2, 3 ja 
4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä joko 
sokereiden ja/tai hunajan kanssa tai 
ilman I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on itsestään selvä: veden lisääminen on aina välttämätöntä nektarin valmistuksessa, 
sen sijaan makeutukseen käytettävien aineiden lisääminen on valinnaista.

Tarkistus 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä ja/tai 
sokereita ja/tai hunajaa I osan 1, 2, 3 ja 
4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, 

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä joko 
sokereiden ja/tai hunajan kanssa tai 
ilman I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
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hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korjaamaan virhe, joka romuttaa koko hedelmänektarin määritelmän. 
Veden lisääminen on välttämätöntä, mutta sokereiden lisääminen on valinnaista.

Tarkistus 58
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä ja/tai 
sokereita ja/tai hunajaa I osan 1, 2, 3 ja 
4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä joko 
sokereiden ja/tai hunajan kanssa tai 
ilman I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korjaamaan virhe, joka romuttaa koko hedelmänektarin määritelmän. 
Veden lisääminen on välttämätöntä, mutta sokereiden lisääminen on valinnaista.

Tarkistus 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
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Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä ja/tai 
sokereita ja/tai hunajaa I osan 1, 2, 3 ja 
4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, 
joka on saatu lisäämällä vettä joko 
sokereiden ja/tai hunajan kanssa tai 
ilman I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa 
määriteltyihin tuotteisiin, 
hedelmäsoseeseen ja/tai 
hedelmäsosetiivisteeseen ja/tai näiden 
tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi 
liitteen IV vaatimusten mukainen.

Or. it

Tarkistus 60
Giommaria Uggias

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – I osa – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hedelmänektareita valmistetaan 
sokeria lisäämättä tai vähäenergisiksi 
tuotteiksi, sokerit voidaan korvata 
kokonaan tai osittain makeutusaineilla 
asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 61
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – II osa – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Hedelmätäysmehuihin, nektareihin, 
tiivisteestä valmistettuihin 
hedelmätäysmehuihin ja 
hedelmätäysmehutiivisteisiin palautettavia 
aromeita, hedelmälihaa ja -soluja voidaan 
ottaa talteen saman lajin hedelmistä.

– Edellä I osan 1 kohdan a alakohdassa 
määriteltyyn hedelmätäysmehuun 
palautettavien aromien, hedelmälihan ja 
-solujen on oltava samoja, jotka mehusta 
on erotettu valmistuksen aikana, mutta 
sitä vastoin tiivisteestä valmistettuihin
hedelmätäysmehuihin, nektareihin ja 
hedelmätäysmehutiivisteisiin voidaan 
palauttaa aromeja, hedelmälihaa ja -
soluja, jotka ovat peräisin 
samanlaatuisesta täysmehusta.

Or. en

Perustelu

Tämä on nykyisessä direktiivissä 2001/112/EY käytetty sanamuoto. Jotta kuluttajaa ei 
johdettaisi harhaan, on asianmukaista, että ainoastaan valmistuksen aikana mehusta eristetty 
aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa samaan mehuun.

Tarkistus 62
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – II osa – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Sokereita ja/tai hunajaa saa lisätä 
ainoastaan nektareihin (enintään 
20 prosenttia lopullisen tuotteen 
kokonaispainosta) ja tiettyihin liitteessä III 
täsmennettyihin tuotteisiin.

– Sokereita ja/tai hunajaa saa lisätä 
ainoastaan nektareihin (enintään 
20 prosenttia lopullisen tuotteen 
kokonaispainosta) ja tiettyihin liitteessä III 
täsmennettyihin tuotteisiin.

Sokereita saa lisätä seuraavasti:
– happoisuuden korjaamiseksi saa kuiva-
aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden 
määrä olla enintään 15 grammaa 
mehulitraa kohden;
– makeutustarkoituksessa saa kuiva-
aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden 
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määrä olla enintään 150 grammaa 
mehulitraa kohden; 
edellyttäen, että happoisuuden 
korjaamiseksi tai makeutustarkoituksessa
lisätyn sokerin määrä on enintään 
150 grammaa litraa kohden.

Or. en

Perustelu

Tätä sanamuotoa käytetään nykyisessä direktiivissä 2001/112/EY.

Tarkistus 63
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – II osa – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Appelsiinimehuun voidaan lisätä Citrus 
reticulatasta ja/tai Citrus reticulatan 
hybrideistä saatua mehua sellainen 
määrä, että Citrus reticulatan liukenevan 
kuiva-aineen määrä on korkeintaan 
10 prosenttia appelsiinimehun liukenevan 
kuiva-aineen kokonaismäärästä. Kaikki 
tällaiset lisäykset on ilmoitettava 
ainesluettelossa voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

Or. es

Tarkistus 64
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 2001/112/EY 
Liite I – osa II – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä III täsmennettyihin tuotteisiin
ei saa lisätä samanaikaisesti sekä sokereita 
että tiivistetyssä tai tiivistämättömässä 
muodossa olevaa sitruuna- tai 
limettitäysmehua taikka 
happamuudensäätöaineita, siten kuin 
direktiivissä 1333/2008 on sallittu.

Samaan tuotteeseen ei saa lisätä 
samanaikaisesti sekä sokereita että 
tiivistetyssä tai tiivistämättömässä 
muodossa olevaa sitruuna- tai 
limettitäysmehua taikka 
happamuudensäätöaineita, siten kuin 
asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 on 
sallittu.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/112/EY mukaan sekä sokereiden että happamuutta lisäävän mehun ja 
happamuudensäätöaineiden lisääminen on kielletty. Tätä ei ole syytä muuttaa.


