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Amendement 16
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om het vrije verkeer van 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten in de Europese Unie te 
bevorderen zijn bij Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001 inzake 
voor menselijke voeding bestemde 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten4 bijzondere bepalingen inzake 
de productie, de samenstelling en de 
etikettering van de betrokken producten 
vastgesteld. Deze voorschriften moeten 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang en voorts moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen 
bij de betrokken internationale normen, 
met name de codexnorm voor 
vruchtensappen en nectars (Codex Stan 
247-2005), die de Commissie van de 
Codex Alimentarius heeft vastgesteld 
tijdens haar 28e zitting van 4 tot en met 9 
juli 2005, en de praktijkcode van de 
Europese vereniging voor vruchtensappen 
(AIJN).

(1) Om het vrije verkeer van 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten in de Europese Unie te 
bevorderen zijn bij Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001 inzake 
voor menselijke voeding bestemde 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten4 bijzondere bepalingen inzake 
de productie, de samenstelling en de 
etikettering van de betrokken producten 
vastgesteld. Deze voorschriften moeten 
worden aangepast.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen behoefte aan een algemene verwijzing naar de normen van de Codex.

Amendement 17
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om het vrije verkeer van 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 

(1) Om te garanderen dat vruchtensappen 
duidelijk geëtiketteerd worden en de 
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producten in de Europese Unie te 
bevorderen zijn bij Richtlijn 2001/112/EG 
van de Raad van 20 december 2001 inzake 
voor menselijke voeding bestemde 
vruchtensappen en bepaalde soortgelijke 
producten4 bijzondere bepalingen inzake 
de productie, de samenstelling en de 
etikettering van de betrokken producten 
vastgesteld. Deze voorschriften moeten 
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang en voorts moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen 
bij de betrokken internationale normen, 
met name de codexnorm voor 
vruchtensappen en nectars (Codex Stan 
247-2005), die de Commissie van de 
Codex Alimentarius heeft vastgesteld 
tijdens haar 28e zitting van 4 tot en met 9 
juli 2005, en de praktijkcode van de 
Europese vereniging voor vruchtensappen 
(AIJN).

consumenten onderscheid kunnen maken 
tussen de verschillende producten en om 
het vrije verkeer van vruchtensappen en 
bepaalde soortgelijke producten in de 
Europese Unie te bevorderen zijn bij 
Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 
december 2001 inzake voor menselijke 
voeding bestemde vruchtensappen en 
bepaalde soortgelijke producten4

bijzondere bepalingen inzake de productie, 
de samenstelling en de etikettering van de 
betrokken producten vastgesteld. Deze 
voorschriften moeten, waar dat nodig is,
worden aangepast aan de technische 
vooruitgang en voorts moet rekening 
worden gehouden met de ontwikkelingen 
bij de betrokken internationale normen, 
met name de codexnorm voor 
vruchtensappen en nectars (Codex Stan 
247-2005), die de Commissie van de 
Codex Alimentarius heeft vastgesteld 
tijdens haar 28e zitting van 4 tot en met 9 
juli 2005, en de praktijkcode van de 
Europese vereniging voor vruchtensappen 
(AIJN).

Or. en

Amendement 18
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De genoemde codexnorm voorziet met 
name in kwaliteitskenmerken en 
etiketteringsvoorschriften voor 
vruchtensappen en soortgelijke 
producten. De AIJN-praktijkcode voorziet 
ook in kwaliteitskenmerken voor uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap en 
is internationaal gangbaar als 
referentienorm voor zelfregulering in de 
vruchtensapindustrie. Richtlijn 
2001/112/EG moet zo veel mogelijk in 
overeenstemming met deze normen 
worden gebracht.

Schrappen
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Or. en

Amendement 19
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De genoemde codexnorm voorziet met 
name in kwaliteitskenmerken en 
etiketteringsvoorschriften voor 
vruchtensappen en soortgelijke 
producten. De AIJN-praktijkcode voorziet 
ook in kwaliteitskenmerken voor uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap en 
is internationaal gangbaar als 
referentienorm voor zelfregulering in de 
vruchtensapindustrie. Richtlijn 
2001/112/EG moet zo veel mogelijk in 
overeenstemming met deze normen 
worden gebracht.

Schrappen

Or. en

Motivering
Er bestaat geen behoefte aan een verwijzing naar de normen van de Codex en de AIJN-
praktijkcode.

Amendement 20
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame5, en in het 
bijzonder artikel 7, leden 2 en 5, moet 
onder bepaalde voorwaarden van 
toepassing zijn. Er moet duidelijk worden 

(3) Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 maart 2000 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgeving 
der lidstaten inzake de etikettering en 
presentatie van levensmiddelen alsmede 
inzake de daarvoor gemaakte reclame5, is 
een amendering noodzakelijk van 
specifieke bepalingen van Richtlijn 
2001/112/EG betreffende de etikettering 
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aangegeven wanneer een product een 
mengsel is van vruchtensap en uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap, 
en, wat vruchtennectar betreft, wanneer 
deze volledig of gedeeltelijk uit een 
geconcentreerd product werd verkregen. 
In de lijst van de ingrediënten op het 
etiket moeten de namen van zowel de 
gebruikte vruchtensappen als van de 
gebruikte uit sapconcentraat verkregen 
vruchtensappen voorkomen.

van vruchtensappen en soortgelijke 
producten, zoals die welke de toevoeging 
van suikers betreffen, een praktijk die in 
vruchtensappen niet langer is toegestaan.

Or. en

Amendement 21
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – inleidende formule
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 3 worden de leden 3 en 4
vervangen door:

(1) Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

Or. it

Amendement 22
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 3, lid 4 wordt geschrapt:

Or. it

Amendement 23
Carl Schlyter
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor uit twee of meer soorten vruchten 
bereide producten, behalve bij gebruik van 
citroen- en limoensap onder de 
voorwaarden van bijlage I, deel II, punt 2, 
wordt de productbenaming aangevuld met 
de opsomming van de gebruikte 
vruchtensoorten in afnemende volgorde 
van het volume van het gebruikte 
vruchtensap of vruchtenmoes. Voor uit drie 
of meer vruchtensoorten bereide producten 
mag de aanduiding van de gebruikte 
vruchtensoorten evenwel worden 
vervangen door de vermelding 
"verscheidene vruchten", een soortgelijke 
vermelding of de vermelding van het aantal 
gebruikte vruchtensoorten.

3. Voor uit twee of meer soorten vruchten 
bereide producten, behalve bij gebruik van 
citroen- en limoensap onder de 
voorwaarden van bijlage I, deel II, punt 2, 
wordt de productbenaming aangevuld met 
de opsomming van de gebruikte 
vruchtensoorten in afnemende volgorde 
van het volume van het gebruikte 
vruchtensap of vruchtenmoes. Voor uit drie 
of meer vruchtensoorten bereide producten 
mag de aanduiding van de gebruikte 
vruchtensoorten evenwel worden 
vervangen door de vermelding 
"verscheidene vruchten", een soortgelijke 
vermelding of de vermelding van het aantal 
gebruikte vruchtensoorten. In elk geval 
moeten alle vruchten, in volgorde van 
afnemend volume, in de lijst van 
ingrediënten worden vermeld, gevolgd 
door de hoeveelheid, uitgedrukt als 
percentage, overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. [...] van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de verstrekking van 
informatie over voedingsproducten aan de 
consumenten.
Indien een vrucht in de productnaam 
wordt vermeld, moet de eerste naam van 
het product overeenkomen met de vrucht 
die in de grootste hoeveelheid werd 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Alle gebruikte vruchten moeten worden opgenomen in de lijst van ingrediënten, ook wanneer ze 
niet in de productnaam worden vermeld. De hoofdnaam van het product moet overeenstemmen 
met de meest gebruikte vruchtsoort om bijvoorbeeld te vermijden dat een sap dat voor 80%  uit 
appelsap, voor 10% uit bosbessensap en voor 10% uit frambozensap bestaat wordt aangeduid 
als "bosbessen- en frambozensap".



PE464.677v02-00 8/30 AM\865788NL.doc

NL

Amendement 24
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Afbeeldingen op de verpakking 
mogen de consument niet misleiden met 
betrekking tot de werkelijke samenstelling 
van het product.

Or. en

Motivering

Deze bepaling wordt voor alle voedselproducten ondersteund in het dossier "Informatie over 
voedsel aan consumenten". Aangezien de grootste problemen in dit verband optreden bij 
vruchtensappen, moet sectoriële wetgeving ook deze bepaling omvatten.

Amendement 25
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het gebruik van vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes moet in de 
lijst van ingrediënten worden vermeld.

Or. en

Motivering

De consumenten hebben het recht om te weten of vruchtenmoes in het productieproces gebruikt 
werd, aangezien het mogelijk is dat zij voorkeur geven aan producten van hoger kwaliteit.

Amendement 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
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Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden 
gezoet door suikers of honing toe te 
voegen. De verkoopbenaming omvat de 
aanduiding "gezoet" of "met toegevoegde 
suiker", gevolgd door de vermelding van 
de maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het eerste deel van lid 4 is een herhaling van wat reeds, op correctere wijze, vermeld staat in 
bijlage I, punt 5, van het voorstel van de Commissie. Het tweede deel voert daarentegen een 
ernstige discriminatie in ten nadele van alleen de nectars, omdat het de verplichting invoert om 
de toegevoegde suiker te vermelden, die al vermeld staat op de lijst van ingrediënten.

Amendement 27
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden 
gezoet door suikers of honing toe te 
voegen. De verkoopbenaming omvat de 
aanduiding "gezoet" of "met toegevoegde 
suiker", gevolgd door de vermelding van 
de maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

Schrappen

Or. it

Amendement 28
Renate Sommer
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen.

Or. de

Amendement 29
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG
Artikel 3 – lid 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers, honing of zoetstoffen toe te 
voegen.

In het onderhavige geval moet de 
toevoeging van suikerhoudende producten 
tenminste vermeld worden in de op het 
etiket staande lijst van ingrediënten, zoals 
bepaald in Richtlijn 2000/13/EG en 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 juni 1994 
inzake zoetstoffen die bestemd zijn voor 
gebruik in voedingsmiddelen. De 
vermelding van deze toevoeging wordt 
gevolgd door een aanduiding van de 
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maximale hoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in grammen per liter.
Bij de komende herziening van deze 
richtlijn, en op voorwaarde dat er geen 
enkele discriminatie wordt begaan 
tegenover andere typen frisdranken, moet 
de verkoopbenaming de vermelding 
"gesuikerd" of "met toegevoegde 
suikers" bevatten, gevolgd door een 
vermelding van de maximale hoeveelheid 
toegevoegde suikers, berekend als droge 
stof en uitgedrukt in grammen per liter.
____________
1 PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3.

Or. fr

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde idee om nog extra eisen te stellen bij de etikettering van 
vruchtendranken waaraan suikers zijn toegevoegd, is interessant vanuit voedingskundig oogpunt 
en om een volledige informatie te verstrekken aan de consument. Het is echter moeilijk 
uitvoerbaar, aangezien hierdoor genoemde producten zouden worden gediscrimineerd 
vergeleken met andere dranken zoals minerale wateren en prikkelende dranken met fruit. 
Vandaar deze tweestapsaanpak.

Amendement 30
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter. Indien 
uitsluitend honing is toegevoegd, mag de 
verkoopnaam de woorden "met 



PE464.677v02-00 12/30 AM\865788NL.doc

NL

toegevoegde honing" bevatten in plaats 
van "gezoet".

Or. en

Motivering

Hiermee wordt beoogd een stimulans te verstrekken voor het gebruik van honing in plaats van 
suiker bij het verzoeten van nectars.

Amendement 31
Giommaria Uggias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. In 
dat geval moet deze toevoeging in de lijst 
van ingrediënten worden opgenomen, 
zoals vastgelegd in de vigerende 
wetgeving, waarbij de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter wordt 
gespecificeerd.
In het geval van honing moet, behalve 
voor natuurhoning, tevens de volledige 
samenstelling en/of het glucosegehalte 
worden vermeld.

Or. it

Amendement 32
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers, honing of zoetstoffen toe te 
voegen. In die gevallen omvat de 
verkoopbenaming de aanduiding "gezoet" 
of "met toegevoegde suiker", en wordt de 
toegevoegde zoetstof aangegeven in de 
lijst van ingrediënten, met vermelding van 
de maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter

Or. en

Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers, honing of zoetstoffen toe te 
voegen. In die gevallen wordt de 
maximale hoeveelheid toegevoegde suiker 
en het soort suiker duidelijk vermeld in de 
lijst van ingrediënten op het etiket.

Or. en

Motivering

Om gezondheidsredenen moeten de consumenten duidelijk kunnen zien welk soort suikers in 
welke hoeveelheid aan de nectar zijn toegevoegd.

Amendement 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers of honing toe te voegen. De 
verkoopbenaming omvat de aanduiding 
"gezoet" of "met toegevoegde suiker", 
gevolgd door de vermelding van de 
maximumhoeveelheid toegevoegde 
suikers, berekend als droge stof en 
uitgedrukt in gram per liter.

4. Nectars en de in bijlage III vermelde 
specifieke producten mogen worden gezoet 
door suikers, honing of zoetstoffen toe te 
voegen. In dat geval moet de toegevoegde 
stof vermeld worden op de lijst van 
ingrediënten, zoals bepaald wordt in de 
reeds van kracht zijnde wetgeving.

Or. it

Amendement 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vermelding met betrekking tot de 
voedingswaarde "zonder toegevoegde 
suiker" mag overeenkomstig de 
voorschriften van Verordening (EG) nr. 
1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen voor de etikettering van 
vruchtensappen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

De claim "zonder toegevoegde suikers" is goed bekend bij de consumenten en moet opnieuw 
worden toegelaten om het de consumenten makkelijker te maken een keuze te maken voor 
gezonde producten.

Amendement 36
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vermelding "zonder toegevoegde 
suiker" mag voor de etikettering van 
vruchtensappen worden gebruikt 
overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Or. en

Motivering

De claim "zonder toegevoegde suikers" is goed bekend bij de consumenten en helpt hen een 
onderscheid te maken tussen soortgelijke producten. Het zou verwarring bij de consumenten 
veroorzaken als deze claim niet langer meer zou mogen worden gebruikt.

Amendement 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vermelding "zonder toegevoegde 
suiker" mag overeenkomstig de 
voorschriften van Verordening (EG) nr.
1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen voor de etikettering van 
vruchtensappen worden gebruikt.

Or. it

Motivering

Het is nodig expliciet te vermelden dat de vermelding "zonder toegevoegde suikers" gebruikt kan 
worden om de consument te informeren over deze eigenschap van het product. Anderzijds kan 
deze informatie niet worden gededuceerd uit de blote afwezigheid van suiker in de lijst van 
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ingrediënten en zou het product "sap", dat volgens de wet voor 100% uit fruit moet bestaan, een 
voordeel verliezen wanneer soortgelijke producten (b.v. fruitdranken en nectars zonder 
toegevoegde suiker) deze vermelding zouden kunnen blijven gebruiken.

Amendement 38
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vermelding "zonder toegevoegde 
suiker" mag overeenkomstig de 
voorschriften van Verordening (EG) nr.
1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen voor de etikettering van 
vruchtensappen worden gebruikt.
__________________
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

Or. it

Motivering

Het is nodig expliciet te vermelden dat de vermelding "zonder toegevoegde suikers" gebruikt kan 
worden om de consument te informeren over deze eigenschap van het product. Anderzijds kan 
deze informatie niet worden gededuceerd uit de blote afwezigheid van suiker in de lijst van 
ingrediënten en zou het product "sap", dat volgens de wet voor 100% uit fruit moet bestaan, een 
voordeel verliezen wanneer soortgelijke producten (b.v. fruitdranken en nectars zonder 
toegevoegde suiker) deze vermelding zouden kunnen blijven gebruiken.

Amendement 39
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Er moeten controles zijn om te 
verzekeren dat er geen vruchtzaden 
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aanwezig zijn in het uiteindelijke 
sapproduct. In gevallen waarin zaden 
aanwezig zijn in het uiteindelijke 
sapproduct, moeten de mogelijke 
aanwezigheid van die zaden duidelijk op 
het etiket worden vermeld.

Or. en

Motivering

Sommige consumenten zijn misschien allergisch voor zaden die zij tot zich nemen bij het drinken 
van vruchtsappen. Door duidelijke etikettering kunnen de consumenten geholpen worden zich 
tegen negatieve reacties te beschermen.

Amendement 40
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien er bewerkingen zijn uitgevoerd 
of stoffen zijn toegevoegd overeenkomstig 
deel II.3 van bijlage I, moet dit op het 
etiket worden aan gegeven.
De toevoeging van extra pulp of cellen, 
zoals omschreven in bijlage II, aan het 
vruchtensap, wordt op het etiket vermeld.

Or. en

Amendement 41
Janusz Wojciechowski

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 3 wordt de volgende 
alinea 6 bis ingevoegd:
"6 bis. Het gebruik van misleidende of 
dubbelzinnige namen, zoals "natuurlijk 
sap", die de indruk geven dat een sap uit 
vers fruit bereid is, terwijl dit niet het 
geval is, is verboden;"

Or. pl

Amendement 42
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de etikettering van in bijlage I, deel I, 
punt 2, bedoeld geconcentreerd 
vruchtensap dat niet bestemd is voor 
levering aan de eindverbruiker, wordt de 
aanwezige hoeveelheid toegevoegd 
citroensap, limoensap of op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende 
levensmiddelenadditieven toegelaten 
voedingszuren vermeld. Deze vermelding 
wordt aangebracht op de verpakking, op 
een aan de verpakking gehecht etiket of 
op een begeleidend document.

Op de etikettering van in bijlage I, deel I, 
punt 2, bedoeld geconcentreerd 
vruchtensap dat niet bestemd is voor 
levering aan de eindverbruiker, wordt de 
aanwezige hoeveelheid toegevoegd 
citroensap, limoensap of op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende 
levensmiddelenadditieven toegelaten 
voedingszuren vermeld. Deze vermelding 
wordt aangebracht op de verpakking.

Or. de

Amendement 43
Giommaria Uggias

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2001/112/EG 
Artikel 7 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maken binnen twee maanden na de datum 
van kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met een maand worden verlengd.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maken binnen zes maanden na de datum 
van kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met een maand worden verlengd.

Or. it

Amendement 44
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Overgangsperiode 

Ten einde de bestaande voorraden op de 
markt af te kunnen zetten en een periode 
voor aanpassing aan de nieuwe norm 
mogelijk te maken, wordt een 
overgangsperiode van 18 maanden 
vastgesteld vanaf de uiterste datum van 
omzetting van de richtlijn.

Or. ro

Amendement 45
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 18 maanden 
na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 30 maanden 
na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
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bepalingen en deze richtlijn. bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Een overgangsperiode van 30 maanden is een compromis tussen de 18 maanden die door de 
Commissie werden voorgesteld en de 36 maanden waarom uw rapporteur in amendement 10 had 
gevraagd. Deze periode zal het de producenten mogelijk maken om de veranderingen in de 
etikettering te coördineren, die zullen worden ingevoerd in de komende verordening inzake 
informatie over voedingsmiddelen.

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 18 maanden 
na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mee, 
alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Vruchtensappen en nectars worden vaak verpakt in karton, een verpakking die het kostbaar 
maakt om de etikettering te veranderen, en daarom moet er worden voorzien in een 
overgangsperiode van drie jaar, die het mogelijk maakt om de bestaande voorraden op te 
gebruiken. Deze periode zal het de producenten mogelijk maken om de veranderingen in de 
etikettering te coördineren, die zullen worden ingevoerd in de komende verordening inzake 
informatie over voedingsmiddelen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter a – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Van het sap afkomstige aroma's, pulp en 
cellen die tijdens de verwerking zijn 
afgescheiden, mogen aan hetzelfde sap 
weer worden toegevoegd.

Or. de

Motivering

De Commissie stelt voor om het toevoegen van aroma's, vruchtvlees en cellen van dezelfde 
vruchtensoort toe te staan, terwijl volgens de huidige richtlijn aan een sap alleen een aroma mag 
worden toegevoegd dat uit hetzelfde productieproces stamt. Dat idee moet worden gehandhaafd 
om ook in de toekomst de hoge kwaliteit van de producten te handhaven en te beantwoorden aan 
de verwachtingen van de consumenten. Deze verwachten namelijk een product waarmee zo 
weinig mogelijk kunstgrepen worden uitgehaald en dat zo natuurlijk mogelijk wordt gehouden.

Amendement 48
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Aroma, pulp en cellen van het sap die 
hiervan tijdens de verwerking zijn 
gescheiden, mogen weer aan hetzelfde sap 
worden toegevoegd.

Or. en

Motivering

Dit is de formulering die in de huidige Richtlijn 2001/11/EG wordt gebruikt. Om misleiding van 
de consumenten te voorkomen, is het wenselijk dat bij vruchtensappen alleen aroma's, pulp en 
cellen die tijdens het verwerkingsproces van het sap werden gescheiden later aan hetzelfde sap 
mogen worden toegevoegd.

Amendement 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
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Bijlage I - deel I - punt 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Or. en

Motivering

Het zuivere sap dat door rechtstreekse persing wordt verkregen mag niet worden veranderd met 
aroma's. Hierdoor zouden namelijk kenmerken van het natuurlijke product worden veranderd.

Amendement 50
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter a – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de productie van vruchtensap is het 
toegestaan vruchtensap met vruchtenmoes 
te mengen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit was tot dusverre niet toegestaan en zou ook in de toekomst niet mogen worden toegestaan, 
aangezien het misleidend zou zijn voor de consumenten, die zich onder "vruchtensap" iets anders 
voorstellen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het product dat wordt verkregen door Het product dat wordt verkregen door het 
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geconcentreerd vruchtensap als 
omschreven in deel I, punt 2, te 
reconstitueren met drinkwater dat voldoet 
aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water*.

water dat bij de concentratie uit het sap is 
onttrokken en het verloren aroma van het 
sap, alsmede eventueel pulp en cellen 
terug aan het vruchtensapconcentraat toe
te voegen. Het toegevoegde water moet 
met name uit chemisch, microbiologisch 
en organoleptisch oogpunt de nodige 
kenmerken hebben om de essentiële 
eigenschappen van het sap te waarborgen.

____________
* PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

Or. de

Motivering

Ook het voor de aanlenging van het vruchtsap uit het concentraat gebruikte water moet aan 
bepaalde eisen voldoen om ervoor zorgen dat de essentiële fysische, chemische, organoleptische 
en nutritionele kenmerken van een gemiddelde soort sap van vruchten van dezelfde soort worden 
behouden. Zuiver drinkwater is daarvoor niet altijd geschikt. Daarom moet de huidige regeling, 
die bijzondere eisen aan het water stelt, gehandhaafd blijven.

Amendement 52
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het product dat wordt verkregen door 
geconcentreerd vruchtensap als 
omschreven in deel I, punt 2, te 
reconstitueren met drinkwater dat voldoet 
aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water*.

Het product dat wordt verkregen door 
geconcentreerd vruchtensap als 
omschreven in deel I, punt 2, te 
reconstitueren met drinkwater dat voldoet 
aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water*, dat uit 
chemisch, microbiologisch en 
organoleptisch oogpunt de nodige 
kenmerken heeft om de essentiële 
eigenschappen van het sap te waarborgen.

Or. en
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Motivering

Dit is de formulering die in de huidige Richtlijn 2001/11/EG wordt gebruikt.

Amendement 53
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het product dat wordt verkregen door 
geconcentreerd vruchtensap als 
omschreven in deel I, punt 2, te 
reconstitueren met drinkwater dat voldoet 
aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water*.

Het product dat wordt verkregen door 
geconcentreerd vruchtensap als 
omschreven in deel I, punt 2, te 
reconstitueren met drinkwater dat voldoet 
aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november 1998 betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water* en/of de 
nationale richtsnoeren die vele jaren 
geleden werden opgesteld..

Or. en

Motivering

In Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water werden minimumnormen voor de kwaliteit van water 
vastgesteld, die zouden kunnen worden aangevuld met strengere nationale richtsnoeren voor uit 
concentraat bereid vruchtensap.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter b – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Aroma's, en eventueel pulp en cellen, 
worden met passende fysische procedés uit 
het vruchtensap in kwestie zelf of uit 
vruchtensappen van dezelfde 
vruchtensoort verkregen en aan het 
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vruchtsap toegevoegd.

Or. de

Motivering

Aan vruchtensappen uit vruchtensapconcentraat worden hoge kwaliteitseisen gesteld om de 
productie van kwalitatief hoogstaande sappen te waarborgen, die zo dicht mogelijk staan bij een 
uit directe persing verkregen sap. Thans wordt voorgeschreven om aan het vruchtsap aroma's 
toe te voegen die uit het vruchtensapconcentraat afkomstig zijn. De Commissie stelt voor deze 
verplichting facultatief te maken. Dit zou leiden tot een ernstige verslechtering van de kwaliteit, 
hetgeen bedrog tegenover de consumenten zou betekenen.

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 1 – letter b – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan.

Toevoeging van met passende fysische 
procedés uit dezelfde vruchtensoort 
verkregen aroma's, pulp en cellen aan het 
vruchtensap is toegestaan. In gevallen 
waarin het aroma wordt hersteld, moet de 
toevoeging van het aroma worden vermeld 
op het etiket van het betrokken 
vruchtensapproduct.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten erover worden geïnformeerd wanneer een aroma is toegevoegd aan een 
product van vruchtensapconcentraat.

Amendement 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel I - punt 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water en/of
suikers en/of honing toe te voegen aan de 
in deel I, punten 1, 2, 3 en 4, omschreven 
producten, aan vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes en/of aan 
een mengsel van deze producten en dat 
bovendien in overeenstemming is met 
bijlage IV.

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water, met of 
zonder toevoeging van suikers en/of 
honing toe te voegen aan de in deel I, 
punten 1, 2, 3 en 4, omschreven producten, 
aan vruchtenmoes en/of geconcentreerd 
vruchtenmoes en/of aan een mengsel van 
deze producten en dat bovendien in 
overeenstemming is met bijlage IV.

Or. en

Motivering

De reden van dit amendement is de volgende: water wordt altijd toegevoegd om nectar te 
verkrijgen; het is de toevoeging van zoetstoffen die facultatief is.

Amendement 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I – deel I – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water en/of
suikers en/of honing toe te voegen aan de 
in deel I, punten 1, 2, 3 en 4, omschreven 
producten, aan vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes en/of aan 
een mengsel van deze producten en dat 
bovendien in overeenstemming is met 
bijlage IV.

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water, met of 
zonder toevoeging van suikers en/of 
honing toe te voegen aan de in deel I, 
punten 1, 2, 3 en 4, omschreven producten, 
aan vruchtenmoes en/of geconcentreerd 
vruchtenmoes en/of aan een mengsel van 
deze producten en dat bovendien in 
overeenstemming is met bijlage IV.

Or. it

Motivering

Het gaat hier om correctie van een materiële fout, die de definitie van nectars zinloos zou 
maken. De toevoeging van water is altijd noodzakelijk, terwijl die van suikers facultatief is.

Amendement 58
Oreste Rossi
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I – deel I – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water en/of
suikers en/of honing toe te voegen aan de 
in deel I, punten 1, 2, 3 en 4, omschreven 
producten, aan vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes en/of aan 
een mengsel van deze producten en dat 
bovendien in overeenstemming is met 
bijlage IV.

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water, met of 
zonder toevoeging van suikers en/of 
honing toe te voegen aan de in deel I, 
punten 1, 2, 3 en 4, omschreven producten, 
aan vruchtenmoes en/of geconcentreerd 
vruchtenmoes en/of aan een mengsel van 
deze producten en dat bovendien in 
overeenstemming is met bijlage IV.

Or. it

Motivering

Het gaat hier om correctie van een materiële fout, die de definitie van fruitnectars in strijd doet 
geraken met het nieuwe artikel 3, punt 4, dat door het wijzigingsvoorstel is ingevoerd. De 
toevoeging van water is altijd noodzakelijk, terwijl die van suikers facultatief is.

Amendement 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I – deel I – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water en/of
suikers en/of honing toe te voegen aan de 
in deel I, punten 1, 2, 3 en 4, omschreven 
producten, aan vruchtenmoes en/of 
geconcentreerd vruchtenmoes en/of aan 
een mengsel van deze producten en dat 
bovendien in overeenstemming is met 
bijlage IV.

Het vergistbare maar niet gegiste product 
dat wordt verkregen door water, met of 
zonder toevoeging van suikers en/of 
honing toe te voegen aan de in deel I, 
punten 1, 2, 3 en 4, omschreven producten, 
aan vruchtenmoes en/of geconcentreerd 
vruchtenmoes en/of aan een mengsel van 
deze producten en dat bovendien in 
overeenstemming is met bijlage IV.

Or. it

Amendement 60
Giommaria Uggias
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I – deel I – punt 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bereiding van vruchtennectar 
zonder toegevoegde suiker of met geringe 
energiewaarde kunnen de suikers volledig 
of gedeeltelijk door zoetstoffen worden 
vervangen overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1333/2008.

Schrappen

Or. it

Amendement 61
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel II - punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Weer aan vruchtensap, nectar, uit 
sapconcentraat verkregen vruchtensap en 
geconcentreerd vruchtensap toegevoegde
aroma’s, pulp en cellen mogen/mag
afkomstig zijn van dezelfde vruchtensoort.

– Aroma's, pulp en cellen die weer aan het 
in punt 1, onder a), omschreven 
vruchtensap worden toegevoegd, moeten 
bij de verwerking van dit vruchtensap zijn 
afgescheiden, terwijl de aroma's, pulp en 
cellen die weer aan uit concentraat bereid 
vruchtensap worden toegevoegd ook
afkomstig mogen zijn van sap van 
vruchten van dezelfde soort.

Or. en

Motivering

Dit is de formulering die in de huidige Richtlijn 2001/11/EG wordt gebruikt. Om misleiding van 
de consumenten te voorkomen, is het wenselijk dat bij vruchtensappen alleen aroma's, pulp en 
cellen die tijdens het verwerkingsproces van het sap werden gescheiden later aan hetzelfde sap 
mogen worden toegevoegd.

Amendement 62
Carl Schlyter
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel II - punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Toevoeging van suikers en/of honing is 
slechts toegestaan voor nectars (hoogstens 
20% van het totale gewicht van het 
eindproduct) en voor sommige specifieke 
producten als vermeld in bijlage III.

– Toevoeging van suikers en/of honing is 
slechts toegestaan voor nectars (hoogstens 
20% van het totale gewicht van het 
eindproduct) en voor sommige specifieke 
producten als vermeld in bijlage III.

De toevoeging van suikers is toegestaan:
- ter correctie van de zure smaak; de 
hoeveelheid suikers, uitgedrukt in droge 
stof mag, ten hoogste 15 gram per liter 
sap bedragen;
- om de drank zoeter te maken; de 
hoeveelheid suikers, uitgedrukt in droge 
stof, die voor de correctie van de zure 
smaak wordt toegevoegd, mag niet meer 
dan 150 gram per liter bedragen, mits de 
totale hoeveelheid suiker die wordt 
toegevoegd om zowel de zure smaak te 
corrigeren als een zoetere smaak te 
verkrijgen, niet meer dan 150 gram per 
liter sap bedraagt.

Or. en

Motivering

Dit is de formulering die in de huidige Richtlijn 2001/11/EG wordt gebruikt.

Amendement 63
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I – deel II – punt 2 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Sap verkregen uit citrus reticulata en/of 
hybriden van citrus reticulata mag aan 
sinaasappelsap worden toegevoegd in een 
verhouding van ten hoogste 10% 
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oplosbare droge stof van citrus reticulata 
ten opzichte van de totale hoeveelheid 
oplosbare droge stof in het 
sinaasappelsap. Zulke toevoegingen 
moeten altijd worden vermeld op de lijst 
van ingrediënten, zoals geëist wordt in de 
vigerende wetgeving; 

Or. es

Amendement 64
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage
Richtlijn 2001/112/EG 
Bijlage I - deel II - punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in bijlage III vermelde specifieke 
producten is het verboden zowel suikers 
als citroen- of limoensap, al dan niet 
geconcentreerd, of op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 
toegelaten voedingszuren aan eenzelfde 
product toe te voegen.

De toevoeging van zowel suikers als 
citroen- of limoensap, al dan niet 
geconcentreerd, of de op grond van 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 
toegelaten voedingszuren aan eenzelfde 
product is verboden.

Or. en

Motivering

De toevoeging van zowel suikers als zure sappen of voedingszuren aan enig product is verboden 
op grond van Richtlijn 2011/112/EG. Er is geen reden om hierin verandering te brengen.


