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Grozījums Nr. 16
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem4, 
paredzēti īpaši noteikumi par attiecīgo 
produktu ražošanu, sastāvu un marķējumu. 
Šie noteikumi jāpielāgo tehnikas attīstībai, 
un tajos jāņem vērā attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākās prasības, jo īpaši 
Augļu sulu un nektāru standartu kodekss 
(Codex Stan 247-2005), kuru pieņēma 
Pārtikas kodeksa komisija savā divdesmit 
astotajā sesijā 2005. gada 4.–9. jūlijā, un 
Eiropas Augļu sulu nozares asociācijas 
(AIJN) prakses kodekss.

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem4, 
paredzēti īpaši noteikumi par attiecīgo 
produktu ražošanu, sastāvu un marķējumu. 
Šie noteikumi jāpielāgo.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības iekļaut vispārēju atsauci uz standartu kodeksu.

Grozījums Nr. 17
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 

(1) Lai nodrošinātu, ka augļu sulas ir 
skaidri marķētas un patērētāji var atšķirt 
dažādu produktu veidus, un lai veicinātu 
augļu sulu un dažu līdzīgu produktu brīvu 
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attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem4, 
paredzēti īpaši noteikumi par attiecīgo 
produktu ražošanu, sastāvu un marķējumu. 
Šie noteikumi jāpielāgo tehnikas attīstībai, 
un tajos jāņem vērā attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākās prasības, jo īpaši Augļu 
sulu un nektāru standartu kodekss (Codex 
Stan 247-2005), kuru pieņēma Pārtikas 
kodeksa komisija savā divdesmit astotajā 
sesijā 2005. gada 4.–9. jūlijā, un Eiropas 
Augļu sulu nozares asociācijas (AIJN) 
prakses kodekss.

apgrozību Eiropas Savienībā, Padomes 
2001. gada 20. decembra 
Direktīvā 2001/112/EK, kas attiecas uz 
pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem 
līdzīgiem produktiem4, paredzēti īpaši 
noteikumi par attiecīgo produktu ražošanu, 
sastāvu un marķējumu. Šie noteikumi 
jāpielāgo tehnikas attīstībai, un vajadzības 
gadījumā tajos jāņem vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
jo īpaši Augļu sulu un nektāru standartu 
kodekss (Codex Stan 247-2005), kuru 
pieņēma Pārtikas kodeksa komisija savā 
divdesmit astotajā sesijā 2005. gada 4.–
9. jūlijā, un Eiropas Augļu sulu nozares 
asociācijas (AIJN) prakses kodekss.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iepriekš minētajā standartu kodeksā jo 
īpaši noteikti augļu sulu un līdzīgu 
produktu kvalitātes faktori un prasības 
marķējumam. AIJN prakses kodeksā 
noteikti arī kvalitātes faktori no 
koncentrāta iegūtām augļu sulām, un tos 
starptautiskā mērogā izmanto par 
atsauces standartu pašregulācijai augļu 
sulu nozarē. Direktīva 2001/112/EK, cik 
iespējams, jāsaskaņo ar šiem standartiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19
Carl Schlyter
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iepriekš minētajā standartu kodeksā jo 
īpaši noteikti augļu sulu un līdzīgu 
produktu kvalitātes faktori un prasības 
marķējumam. AIJN prakses kodeksā 
noteikti arī kvalitātes faktori no 
koncentrāta iegūtām augļu sulām, un tos 
starptautiskā mērogā izmanto par 
atsauces standartu pašregulācijai augļu 
sulu nozarē. Direktīva 2001/112/EK, cik 
iespējams, jāsaskaņo ar šiem standartiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības iekļaut vispārēju atsauci uz standartu kodeksu un AIJN prakses kodeksu.

Grozījums Nr. 20
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 20. marta Direktīva
2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu 
marķēšanu, noformēšanu un reklāmu5 un 
jo īpaši tās 7. panta 2. un 5. punkts 
jāpiemēro ar dažiem nosacījumiem. Ir 
skaidri jānorāda, vai produkts ir 
maisījumus no augļu sulas un no 
koncentrāta iegūtas augļu sulas un –
attiecībā uz augļu nektāru – vai tas ir 
pilnībā vai daļēji iegūts no koncentrēta 
produkta. Sastāvdaļu sarakstā uz etiķetes 
jānorāda gan augļu sulas, gan no 
koncentrāta iegūtās augļu sulas.

(3) Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 20. marta 
Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas 
produktu marķēšanu, noformēšanu un 
reklāmu5, ir jāgroza 
Direktīvas 2001/112/EK īpašie noteikumi 
par augļu sulu un līdzīgu produktu 
marķēšanu, lai iekļautu jaunos 
noteikumus par atļautajām sastāvdaļām, 
piemēram, attiecībā uz cukuru 
pievienošanu, kas vairs nav atļauti augļu 
sulās.
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 3. panta 3. un 4. punktu
aizstāj ar šādiem punktiem:

(1) Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

Or. it

Grozījums Nr. 22
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 3. panta 4. punktu atceļ.

Or. it

Grozījums Nr. 23
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no 
divu vai vairāku veidu augļiem, izņemot 

3. Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no 
divu vai vairāku veidu augļiem, izņemot 
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gadījumus, kad citronu un laimu sulu 
izmanto saskaņā ar I pielikuma II daļas 
2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
produktu nosaukumiem pievieno izmantoto 
augļu sarakstu iekļauto augļu sulu vai 
biezeņu tilpuma procentu dilstošā secībā. 
Tomēr attiecībā uz produktiem, kas ražoti 
no trīs vai vairāk veidu augļiem, norādi par 
izmantoto augļu veidiem var aizstāt ar 
vārdiem “vairāku veidu augļi” vai 
tamlīdzīgu formulējumu vai norādīt, cik 
daudzu veidu augļi izmantoti.

gadījumus, kad citronu un laimu sulu 
izmanto saskaņā ar I pielikuma II daļas 
2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
produktu nosaukumiem pievieno izmantoto 
augļu sarakstu iekļauto augļu sulu vai 
biezeņu tilpuma procentu dilstošā secībā. 
Tomēr attiecībā uz produktiem, kas ražoti 
no trīs vai vairāk veidu augļiem, norādi par 
izmantoto augļu veidiem var aizstāt ar 
vārdiem “vairāku veidu augļi” vai 
tamlīdzīgu formulējumu vai norādīt, cik 
daudzu veidu augļi izmantoti. Jebkurā 
gadījumā visi izmantotie augļi ir jānorāda 
sastāvdaļu sarakstā tilpuma procentu 
dilstošā secībā, kā arī jānorāda to 
daudzums procentuālā izteiksmē saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. [..] par pārtikas 
informācijas sniegšanu patērētājiem.
Ja produkta nosaukumā ir minēts kāds 
auglis, produkta pamatnosaukumam ir 
jāatbilst tā augļa nosaukumam, kura 
masa produkta sastāvā ir vislielākā.

Or. en

Pamatojums

Sastāvdaļu sarakstā ir jānorāda visi izmantotie augļi, pat ja tie nav ietverti produkta 
nosaukumā. Produkta pamatnosaukumam ir jāatbilst tā augļa nosaukumam, kura masa 
produkta sastāvā ir vislielākā, lai, piemēram, nepieļautu, ka sula, kuras sastāvā ir 80 % ābolu 
sulas, 10 % zileņu sulas un 10 % aveņu sulas, tiek nosaukta „zileņu un aveņu sula”.

Grozījums Nr. 24
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attēli uz iepakojuma nedrīkst 
maldināt patērētājus par sulas faktisko 
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sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir atbalstīts tiesību aktu kopumā “Pārtikas informācija patērētājiem” attiecībā 
uz visiem pārtikas produktiem. Tā kā pašlaik lielākās problēmas šajā ziņā ir saistītas ar augļu 
sulām, šāds noteikums ir jāietver arī nozaru tiesību aktos.

Grozījums Nr. 25
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Augļu biezeņa un/vai koncentrēta 
augļu biezeņa izmantošanu norāda 
sastāvdaļu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji ir tiesīgi zināt to, vai ražošanas procesā ir izmantots biezenis, jo patērētāji 
priekšroku varētu dot kvalitatīvākiem produktiem.

Grozījums Nr. 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri 
minēti III pielikumā, var būt saldināti, 
pievienojot cukurus vai medu. 
Realizācijas nosaukumā iekļauj vārdu 

svītrots
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“saldināta” vai “pievienots cukurs”, 
norādot arī maksimālo pievienotā cukura 
daudzumu, kas aprēķināts kā sausna un 
izteikts gramos uz litru.”

Or. it

Pamatojums

Panta 4. punkta pirmā daļa daudz piemērotākā veidā jau ir iekļauta Komisijas priekšlikuma 
I pielikuma 5. punktā. Otrajā daļā ir izvirzīti ļoti neizdevīgi noteikumi attiecībā uz nektāriem, 
prasot vēlreiz norādīt pievienoto cukuru, kas jau ir minēts sastāvdaļu sarakstā.

Grozījums Nr. 27
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri 
minēti III pielikumā, var būt saldināti, 
pievienojot cukurus vai medu. 
Realizācijas nosaukumā iekļauj vārdu 
“saldināta” vai “pievienots cukurs”, 
norādot arī maksimālo pievienotā cukura 
daudzumu, kas aprēķināts kā sausna un 
izteikts gramos uz litru.”

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 28
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
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III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts 
gramos uz litru.”

III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.”

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus, medu vai saldinātājus.

Šādos gadījumos saldinātājvielu 
pievienošanu norāda vismaz sastāvdaļu 
sarakstā uz etiķetes, kā to paredz 
Direktīva 2000/13/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 
30. jūnija Direktīva 94/35/EK par 
saldinātājiem, kurus lieto pārtikas 
produktos1. Papildus šai informācijai
norāda arī maksimālo pievienotā cukura 
daudzumu, kas aprēķināts kā sausna un 
izteikts gramos uz litru.

Nākamreiz pārskatot šo direktīvu un ar 
nosacījumu, ka sulām netiek izvirzīti 
neizdevīgāki noteikumi nekā citiem 
bezalkoholiskajiem dzērieniem , attiecībā 
uz realizācijas nosaukumu paredz 
noteikumu, ar ko iekļauj vārdu 
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“saldināta” vai vārdus “pievienots 
cukurs”, norādot arī maksimālo 
pievienotā cukura daudzumu, kas 
aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.
____________
1 OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinājums iekļaut papildu marķēšanas prasības tiem nektāriem, kuriem 
pievienots cukurs, vērtējams atzinīgi no uzturvērtības viedokļa un nolūkā nodrošināt, ka 
patērētāji saņem pilnīgu informāciju. Tomēr pašreizējā situācijā to būs grūti izdarīt, jo ar 
šādu prasību, salīdzinot ar tādiem bezalkoholiskajiem dzērieniem kā dzirkstošie dzērieni un 
gāzētas augļu sulas, attiecībā uz nektāriem tiktu izvirzīti neizdevīgāki noteikumi. Līdz ar to 
vajadzīga šāda divu posmu pieeja.

Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas nosaukumā 
iekļauj vārdu “saldināta” vai “pievienots 
cukurs”, norādot arī maksimālo pievienotā 
cukura daudzumu, kas aprēķināts kā sausna 
un izteikts gramos uz litru.

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas nosaukumā 
iekļauj vārdu “saldināta” vai “pievienots 
cukurs”, norādot arī maksimālo pievienotā 
cukura daudzumu, kas aprēķināts kā sausna 
un izteikts gramos uz litru. Ja pievienots 
tikai medus, realizācijas nosaukumā 
vārda „saldināts” vietā var iekļaut vārdus 
„pievienots medus”.

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir stimulēt nektāru saldināšanu ar medu, nevis cukuru.
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Grozījums Nr. 31
Giommaria Uggias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Ikvienu šādu piedevu 
norāda sastāvdaļu sarakstā, kā to paredz 
spēkā esošie tiesību akti, norādot arī 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.

Ja izmantots nevis dabīgais medus, bet 
kāds cits medus, norāda arī šā saldinātāja 
pilnu sastāvu un/vai glikozes daudzumu.

Or. it

Grozījums Nr. 32
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas nosaukumā 
iekļauj vārdu “saldināta” vai “pievienots 
cukurs”, norādot arī maksimālo pievienotā 
cukura daudzumu, kas aprēķināts kā sausna 
un izteikts gramos uz litru.

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus, medu vai citus dabīgos 
saldinātājus. Šādos gadījumos realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
vārdus “pievienots cukurs” un pievienoto 
saldinātāju norāda sastāvdaļu sarakstā, 
precizējot maksimālo pievienotā cukura 
daudzumu, kas aprēķināts kā sausna un 
izteikts gramos uz litru.
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts 
gramos uz litru.

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus, medu vai saldinātājus. Šādos 
gadījumos sastāvdaļu sarakstā uz etiķetes 
skaidri norāda maksimālo pievienotā 
cukura daudzumu un pievienotā cukura 
veidu.

Or. en

Pamatojums

Veselības apsvērumu dēļ patērētājiem ir skaidri jāzina, kāda veida cukurs un cik daudz ir 
pievienots nektāru izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu “saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts 

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus, medu vai saldinātājus. Ikvienu 
šādu piedevu norāda sastāvdaļu sarakstā, 
kā to paredz spēkā esošie tiesību akti.
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gramos uz litru.

Or. it

Grozījums Nr. 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Norādi „bez cukura piedevas” drīkst 
izmantot to augļu sulu marķēšanai, kas 
iekļautas I pielikuma 1. kategorijā, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Norāde „bez cukura piedevas” ir labi zināma patērētājiem un tās lietošana atkal ir jāatļauj, 
lai patērētājiem atvieglotu veselīgu produktu izvēli.

Grozījums Nr. 36
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vārdus „bez cukura piedevas” drīkst 
izmantot augļu sulu marķēšanai saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
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veselīguma norādēm uz pārtikas 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Norāde “bez cukura piedevas” ir labi zināma patērētājiem un palīdz izvēlēties starp līdzīgiem 
produktiem. Ja šī norāde turpmāk netiek atļauta, tas var mulsināt un maldināt patērētājus.

Grozījums Nr. 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzturvērtības norādi „bez cukura 
piedevas” drīkst izmantot augļu sulu 
marķēšanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 
par uzturvērtības un veselīguma norādēm 
uz pārtikas produktiem.

Or. it

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka norādi „bez cukura piedevas” drīkst izmantot patērētāju informēšanas 
nolūkā. Pretējā gadījumā tikai uz tā pamata vien, ka cukurs nav iekļauts sastāvdaļu sarakstā, 
patērētāji nenojaustu, ka attiecīgais produkts ir bez cukura piedevas, un norādi, ko drīkst 
izmantot līdzīgiem produktiem (piemēram, dzērieniem uz augļu bāzes, nektāriem bez cukura 
piedevas), nedrīkstētu izmantot augļu sulām, kuras atbilstīgi likumam ir jāiegūst tikai no 
augļiem.

Grozījums Nr. 38
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
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3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzturvērtības norādi „bez cukura 
piedevas” drīkst izmantot augļu sulu 
marķēšanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 
par uzturvērtības un veselīguma norādēm 
uz pārtikas produktiem1.
__________________
1 OVL 404, 30.12.2006., 9. lpp.

Or. it

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka norādi „bez cukura piedevas” drīkst izmantot patērētāju informēšanas 
nolūkā. Pretējā gadījumā tikai uz tā pamata vien, ka cukurs nav iekļauts sastāvdaļu sarakstā, 
patērētāji nenojaustu, ka attiecīgais produkts ir bez cukura piedevas, un norādi, ko drīkst 
izmantot līdzīgiem produktiem (piemēram, dzērieniem uz augļu bāzes, nektāriem bez cukura 
piedevas), nedrīkstētu izmantot augļu sulām, kuras atbilstīgi likumam ir jāiegūst tikai no 
augļiem.

Grozījums Nr. 39
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
galīgajā sulas izstrādājumā nav augļu 
sēklas. Gadījumos, kad augļu sēklas drīkst 
ietilpt galīgajā sulas izstrādājumā, tas 
skaidri jāmin marķējumā, norādot, ka 
sastāvā var būt sēklas.

Or. en
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Pamatojums

Dažiem patērētājiem, dzerot augļu sulas, kuru sastāvā ir sēklas, var rasties alerģiska 
reakcija. Skaidrs marķējums var pasargāt patērētājus no nelabvēlīgām reakcijām.

Grozījums Nr. 40
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja veikta apstrāde vai izmantotas vielas 
saskaņā ar I pielikuma II.3. daļu, to 
norāda marķējumā.
Ja augļu sulai pievieno papildu mīkstumu 
vai šūnas, kā minēts II pielikumā, to 
norāda marķējumā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Janusz Wojciechowski

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 
6.a punktu:

„6.a Aizliegts izmantot maldinošus vai 
neskaidrus nosaukumus, piemēram, 
„dabīga sula”, kuri rada kļūdainu 
iespaidu, ka attiecīgās sulas ir ražotas no 
svaigiem augļiem.”

Or. pl
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Grozījums Nr. 42
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/112/EK
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz tādas koncentrētas augļu sulas etiķetes, 
kura minēta I pielikuma I daļas 2. punktā 
un nav paredzēta piegādei galapatērētājam, 
norāda pievienotās citrona sulas, laima 
sulas vai skābo aģentu klātbūtni un 
daudzumu, kas atļauts saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 
par pārtikas piedevām. Šai norādei jābūt uz 
iepakojuma, uz etiķetes, kas piestiprināta 
pie iepakojuma, vai pavaddokumentā.

Uz tādas koncentrētas augļu sulas etiķetes, 
kura minēta I pielikuma I daļas 2. punktā 
un nav paredzēta piegādei galapatērētājam, 
norāda pievienotās citrona sulas, laima 
sulas vai skābo aģentu klātbūtni un 
daudzumu, kas atļauts saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 
par pārtikas piedevām. Šai norādei jābūt uz 
iepakojuma.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Giommaria Uggias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments un Padome var
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

3. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu sešu
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

Or. it
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Grozījums Nr. 44
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Pārejas periods

Sākot no šīs direktīvas transponēšanas 
datuma, nosaka 18 mēnešu pārejas 
periodu, lai pārdotu tirgū jau nonākušos 
krājumus un paredzētu laiku, kurā 
pielāgoties jaunajiem normatīvajiem 
noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
30 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Pamatojums

30 mēnešu pārejas periods ir kompromiss starp Komisijas piedāvātajiem 18 mēnešiem un 
grozījumā Nr. 10 referenta prasītajiem 36 mēnešiem. Šis periods arī dos iespēju ražotājiem 
saskaņot ar gaidāmo Pārtikas informācijas regulu ieviestās marķējuma izmaiņas.
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Grozījums Nr. 46
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
triju gadu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Pamatojums

Augļu sulas un nektārus bieži vien iepako kartona pakās, kuru nomaiņa ir dārgs process, un 
triju gadu pārejas periods dos iespēju realizēt produktu uzkrājumus. Šis periods arī dos 
iespēju ražotājiem saskaņot ar gaidāmo Pārtikas informācijas regulu ieviestās marķējuma 
izmaiņas.

Grozījums Nr. 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem 
no tās pašas sugas augļiem, var pēc tam 
atkal pievienot sulai.

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko 
pārstrādes laikā atdala no sulas, var pēc 
tam atkal pievienot sulai.

Or. de

Pamatojums

Komisija ierosina atļaut to smaržvielu, mīkstumu un šūnu pievienošanu, kas iegūti no vienas 
un tās pašas sugas augļiem, savukārt saskaņā ar pašreizējo direktīvu nekoncentrētai sulai 
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drīkst pievienot tikai tās smaržvielas, kas iegūtas vienā un tajā pašā pārstrādes procesā. Šis 
noteikums jāpatur spēkā, lai joprojām garantētu augstu produkta kvalitāti un attaisnotu 
patērētāju cerības. Patērētāji vēlas, lai produkti būtu pēc iespējas mazāk apstrādāti un cik 
vien iespējams dabīgi.

Grozījums Nr. 48
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem 
no tās pašas sugas augļiem, var pēc tam 
atkal pievienot sulai.

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko 
pārstrādes laikā atdala no sulas, var pēc 
tam atkal pievienot tai pašai sulai.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums lietots pašreizējā Direktīvā 2001/112/EK. Lai nemaldinātu patērētājus, ir 
lietderīgi noteikt, ka tikai tās smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko pārstrādes procesā atdala 
no sulas, var pēc tam atkal pievienot tai pašai sulai.

Grozījums Nr. 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem no 
tās pašas sugas augļiem, var pēc tam atkal 
pievienot sulai.

Mīkstumu un šūnas, ko izdala ar 
piemērotiem fizikāliem paņēmieniem no 
tās pašas sugas augļiem, var pēc tam atkal 
pievienot sulai.

Or. en
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Pamatojums

Tīru sulu, kas iegūta spiešanas procesā, nedrīkst modificēt ar aromatizētājiem. Tas izmaina 
dabiskā produkta īpašības.

Grozījums Nr. 50
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augļu sulas ražošanā ir atļauta augļu 
sulas sajaukšana ar biezeni.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdz šim šāda prakse bijusi aizliegta un arī turpmāk aizliegums ir jāsaglabā, lai nemaldinātu 
patērētājus attiecībā uz viņu izpratni par augļu sulu.

Grozījums Nr. 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produkts, ko iegūst, rekonstituējot
koncentrētu augļu sulu, kas atbilst 
I.2 daļas noteikumiem, ar dzeramo ūdeni, 
kas atbilst kritērijiem, kuri izklāstīti 
Padomes 1998. gada 3. novembra 
Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti*.

Produkts, ko iegūst, koncentrētai augļu
sulai atkārtoti pievienojot ūdeni, kas 
koncentrācijas procesā ekstrahēts no tās 
pašas sulas, un no sulas izdalīto 
smaržvielu un vajadzības gadījumā 
mīkstuma un šūnu atkārtota 
pievienošana. Pievienotajam ūdenim 
jābūt ar atbilstīgām īpašībām, jo īpaši no 
ķīmiskā, mikrobioloģiskā un 
organoleptiskā viedokļa, tādējādi 
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garantējot sulas būtiskās īpašības.
____________
* OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

Or. de

Pamatojums

Ūdenim, ko izmanto sulas ražošanai no koncentrāta, ir jāatbilst arī konkrētiem nosacījumiem, 
lai saglabātu fizikālās, ķīmiskās un uzturvērtības īpašības, kas caurmērā raksturīgas sulai, 
kura iegūta no tās pašas sugas augļiem. Ne vienmēr pietiek tikai ar dzeramā ūdens kvalitātes 
nodrošināšanu. Tāpēc jāturpina piemērot pašreizējos noteikumus, ar kuriem saskaņā ūdenim 
ir jāatbilst konkrētiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 52
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produkts, ko iegūst, rekonstituējot 
koncentrētu augļu sulu, kas atbilst I.2 daļas 
noteikumiem, ar dzeramo ūdeni, kas atbilst 
kritērijiem, kuri izklāstīti Padomes 
1998. gada 3. novembra Direktīvā 
98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti*.

Produkts, ko iegūst, rekonstituējot 
koncentrētu augļu sulu, kas atbilst I.2 daļas 
noteikumiem, ar dzeramo ūdeni, kas atbilst 
kritērijiem, kuri izklāstīti Padomes 
1998. gada 3. novembra Direktīvā 
98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti*, un 
pievienotajam ūdenim jābūt ar atbilstīgām 
īpašībām, jo īpaši no ķīmiskā, 
mikrobioloģiskā un organoleptiskā 
viedokļa, tādējādi garantējot sulas 
būtiskās īpašības.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums lietots pašreizējā Direktīvā 2001/211/EK.

Grozījums Nr. 53
Frédérique Ries
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produkts, ko iegūst, rekonstituējot 
koncentrētu augļu sulu, kas atbilst I.2 daļas 
noteikumiem, ar dzeramo ūdeni, kas atbilst 
kritērijiem, kuri izklāstīti Padomes 
1998. gada 3. novembra Direktīvā 
98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti*.

Produkts, ko iegūst, rekonstituējot 
koncentrētu augļu sulu, kas atbilst I.2 daļas 
noteikumiem, ar dzeramo ūdeni, kas atbilst 
kritērijiem, kuri izklāstīti Padomes 
1998. gada 3. novembra Direktīvā 
98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti*
un/vai dalībvalstu daudzgadu 
pamatnostādnēs.

Or. en

Pamatojums

Ar Direktīvu 98/83/EK nosaka minimālos kvalitātes standartus ūdenim, kurus var papildināt 
ar stingrākām dalībvalstu pamatnostādnēm attiecībā uz augļu sulām, kas ražotas no 
koncentrāta.

Grozījums Nr. 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem no 
tās pašas sugas augļiem, var pēc tam atkal 
pievienot sulai.

Smaržvielas un vajadzības gadījumā
mīkstumu un šūnas izdala ar piemērotiem 
fizikāliem paņēmieniem no attiecīgās sulas 
vai no augļu sulām, kas iegūtas no tās 
pašas sugas augļiem, un pēc tam atkal 
pievieno augļu sulai.

Or. de

Pamatojums

No koncentrāta ražotām augļu sulām piemēro stingras kvalitātes prasības, lai garantētu ļoti 
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kvalitatīvu sulu ražošanu, kuras cik vien iespējams līdzinās nekoncentrētai sulai. Pašlaik ir 
noteikts, ka no koncentrāta iegūtai augļu sulai ir atkal jāpievieno smaržvielas. Komisija 
ierosina šo prasību padarīt par fakultatīvu pasākumu. Tas ievērojami pazeminātu kvalitāti un 
maldinātu patērētājus.

Grozījums Nr. 55
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem no 
tās pašas sugas augļiem, var pēc tam atkal 
pievienot sulai.

Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko izdala 
ar piemērotiem fizikāliem paņēmieniem no 
tās pašas sugas augļiem, var pēc tam atkal 
pievienot sulai. Ja pievieno sākotnējo 
smaržvielu, šī piedeva ir jānorāda augļu 
sulas izstrādājuma marķējumā.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji ir jāinformē par to, ka augļu sulai, kas ražota no koncentrāta, ir pievienota 
sākotnējā smaržviela.

Grozījums Nr. 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni un/vai cukurus, 
un/vai medu produktiem, kuri definēti 
I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, augļu 
biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni, ar vai bez 
cukuru piedevas, un/vai medu produktiem, 
kuri definēti I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, 
augļu biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
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kas atbilst IV pielikuma prasībām. kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts tādēļ, ka nolūkā iegūt nektāru ūdens ir jāpievieno vienmēr; saldinātāju 
pievienošana ir fakultatīva izvēle.

Grozījums Nr. 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni un/vai cukurus, 
un/vai medu produktiem, kuri definēti 
I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, augļu 
biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni, ar vai bez 
cukuru piedevas, un/vai medu produktiem, 
kuri definēti I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, 
augļu biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Or. it

Pamatojums

Lai labotu būtisku kļūdu, kuras dēļ augļu nektāra definīcija zaudē jēgu. Ūdens pievienošana 
ir nepieciešama, taču cukuru pievienošana ir fakultatīva izvēle.

Grozījums Nr. 58
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
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iegūts, pievienojot ūdeni un/vai cukurus, 
un/vai medu produktiem, kuri definēti 
I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, augļu 
biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

iegūts, pievienojot ūdeni, ar vai bez 
cukuru piedevas, un/vai medu produktiem, 
kuri definēti I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, 
augļu biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Or. it

Pamatojums

Lai labotu būtisku kļūdu, kuras dēļ augļu nektāra definīcija zaudē jēgu. Ūdens pievienošana 
ir nepieciešama, taču cukuru pievienošana ir fakultatīva izvēle.

Grozījums Nr. 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni un/vai cukurus, 
un/vai medu produktiem, kuri definēti 
I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, augļu 
biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Raudzējams, bet neraudzēts produkts, kas 
iegūts, pievienojot ūdeni, ar vai bez 
cukuru piedevas, un/vai medu produktiem, 
kuri definēti I daļas 1., 2., 3. un 4. punktā, 
augļu biezenim un/vai koncentrētam augļu 
biezenim, vai šo produktu maisījumam, un 
kas atbilst IV pielikuma prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 60
Giommaria Uggias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ražo augļu nektārus bez pievienota 
cukura vai ar zemu enerģētisko vērtību, 
cukurus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1333/2008 var pilnībā vai daļēji aizstāt 
ar saldinātājiem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 61
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko 
pievieno atpakaļ augļu sulai, nektāriem, no 
koncentrāta pagatavotām augļu sulām, var
atjaunot, izmantojot tās pašas sugas 
augļus.

– Smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko
pievieno atpakaļ I daļas 1. punkta 
a) apakšpunktā definētajai augļu sulai,
pārstrādes procesā jāatdala no attiecīgās 
sulas, savukārt smaržvielas, mīkstums un 
šūnas, ko pievieno atpakaļ augļu sulai, 
kas pagatavota no koncentrāta, nektāriem
un koncentrētām augļu sulām, var būt arī 
no citas tādu pašu augļu sulas.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums lietots pašreizējā Direktīvā 2001/112/EK. Lai nemaldinātu patērētājus, ir 
lietderīgi noteikt, ka tikai tās smaržvielas, mīkstumu un šūnas, ko pārstrādes procesā atdala 
no sulas, var pēc tam atkal pievienot tai pašai sulai.

Grozījums Nr. 62
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
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I pielikums – II daļa – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Cukurus un/vai medu drīkst pievienot 
tikai nektāriem (nepārsniedzot 20 % no 
gatava produkta kopējās masas) un dažiem 
konkrētiem produktiem, kuri minēti 
III pielikumā.

– Cukurus un/vai medu drīkst pievienot 
tikai nektāriem (nepārsniedzot 20 % no 
gatava produkta kopējās masas) un dažiem 
konkrētiem produktiem, kuri minēti 
III pielikumā.

Cukuru pievienošana ir atļauta:
– skābuma garšas regulēšanai —
pievienoto cukuru daudzums, kas izteikts 
kā sausna, nedrīkst pārsniegt 15 g uz 
vienu litru sulas;
– saldināšanas nolūkā — pievienoto 
cukuru daudzums, kas izteikts kā sausna, 
nedrīkst pārsniegt 150 g uz vienu litru 
sulas, ar noteikumu, ka gan skābuma 
garšas regulēšanas, gan saldināšanas 
nolūkā pievienoto cukuru kopējais 
daudzums nedrīkst pārsniegt 150 g uz 
litru.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums lietots pašreizējā Direktīvā 2001/112/EK.

Grozījums Nr. 63
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelsīnu sulai drīkst pievienot no Citrus 
reticulata un/vai Citrus reticulata 
hibrīdiem iegūtu sulu tādā proporcijā, lai 
Citrus reticulata šķīstošās cietvielas 
nepārsniegtu 10 % no apelsīnu sulas 
šķīstošo cietvielu kopējā daudzuma. 
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Ikvienu šādu piedevu norāda sastāvdaļu 
sarakstā, kā to jau paredz spēkā esošie 
tiesību akti. 

Or. es

Grozījums Nr. 64
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Direktīva 2001/112/EK
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aizliegts pievienot vienam un tam pašam 
produktam (III pielikumā minētie 
produkti) gan cukurus, gan koncentrētu vai 
nekoncentrētu citronu sulu vai laima sulu, 
vai skābos aģentus, kas atļauti ar 
Regulu (EK) Nr. 1333/2008.

Ir aizliegts pievienot vienam un tam pašam 
produktam gan cukurus, gan koncentrētu 
vai nekoncentrētu citronu sulu vai laima 
sulu, vai skābos aģentus, kas atļauti ar 
Regulu (EK) Nr. 1333/2008.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2001/112/EK jebkurā produktā ir aizliegts vienlaikus pievienot gan 
cukurus, gan skābinošas sulas vai skābos aģentus. Nav vajadzības šo noteikumu mainīt.


