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Poprawka 16
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego 
przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi4
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować w celu uwzględnienia 
postępu technicznego i zmian w 
stosowanych normach 
międzynarodowych, w szczególności 
normy Codex dotyczącej soków 
owocowych i nektarów (Codex Stan 247-
2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28 
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(1) W celu poprawienia swobodnego 
przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi4
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować.

Or. en

Uzasadnienie

Nie potrzeba ogólnego odniesienia do normy Codex.

Poprawka 17
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego (1) Aby zadbać o to, by soki owocowe były 
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przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować w celu uwzględnienia 
postępu technicznego i zmian w
stosowanych normach międzynarodowych, 
w szczególności normy Codex dotyczącej 
soków owocowych i nektarów (Codex Stan 
247-2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28 
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).

wyraźnie oznakowane, a konsumenci 
mieli możliwość rozróżnienia między 
różnymi rodzajami produktów, oraz aby 
ułatwić swobodny przepływ soków 
owocowych i niektórych podobnych 
produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te 
należy dostosować w celu uwzględnienia 
postępu technicznego i, w razie potrzeby,
zmian w stosowanych normach 
międzynarodowych, w szczególności 
normy Codex dotyczącej soków 
owocowych i nektarów (Codex Stan 247-
2005), która została przyjęta przez Komisję 
Codex Alimentarius na 28 posiedzeniu w 
dniach 4-9 lipca 2005 r. i kodeksu zasad 
postępowania Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Soków 
Owocowych (AIJN).

Or. en

Poprawka 18
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Powyższa norma Codex określa w 
szczególności czynniki jakości oraz 
wymagania dotyczące etykietowania dla 
soków owocowych i podobnych 
produktów. Kodeks praktyki AIJN 
również ustanawia czynniki jakości dla 
soków owocowych z koncentratu i jest 
wykorzystywany na poziomie
międzynarodowym jako wzorzec 

skreślony
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odniesienia w samoregulacji branży 
soków owocowych. W miarę możliwości 
należy dostosować dyrektywę 
2001/112/WE do wymienionych norm.

Or. en

Poprawka 19
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Powyższa norma Codex określa w 
szczególności czynniki jakości oraz 
wymagania dotyczące etykietowania dla 
soków owocowych i podobnych 
produktów. Kodeks praktyki AIJN 
również ustanawia czynniki jakości dla 
soków owocowych z koncentratu i jest 
wykorzystywany na poziomie 
międzynarodowym jako wzorzec 
odniesienia w samoregulacji branży 
soków owocowych. W miarę możliwości 
należy dostosować dyrektywę 
2001/112/WE do wymienionych norm.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby odnoszenia się do normy Codex ani do Kodeksu praktyki AIJN.

Poprawka 20
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 

(3) Nie naruszając przepisów dyrektywy
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i 
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2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych5, w szczególności 
jej art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z 
zastrzeżeniem określonych warunków. 
Należy wyraźnie wskazać, w jakich 
przypadkach produkt jest mieszanką soku 
owocowego i soku owocowego 
otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli 
chodzi o nektar owocowy, w jakich 
przypadkach otrzymuje się go całkowicie 
lub częściowo z zagęszczonego produktu. 
Lista składników na etykiecie zawiera 
nazwy zarówno soków owocowych, jak i 
soków owocowych otrzymanych z 
koncentratów.

Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych5, konieczna jest
zmiana szczegółowych przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE dotyczących 
etykietowania soków owocowych i 
podobnych produktów w celu 
uwzględnienia nowych przepisów 
dotyczących dopuszczalnych składników,
takich jak przepisy dotyczące dodatku 
cukru, który nie jest już dozwolony w 
sokach owocowych.

Or. en

Poprawka 21
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – wprowadzenie
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustępy 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 3 ust. 3 i 4 otrzymują
brzmienie:

(1) Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Or. it

Poprawka 22
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustępy 3 i 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Uchyla się art. 3 ust. 4.

Or. it

Poprawka 23
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosunku do produktów 
otrzymywanych z dwóch lub więcej 
gatunków owoców, z wyjątkiem 
przypadków użycia soku cytrynowego lub 
soku z limonek na warunkach 
ustanowionych w części II pkt 2 załącznika 
I, nazwy produktów uzupełnia się 
wykazem użytych owoców, w porządku 
malejącym pod względem ilości zawartych 
soków owocowych lub przecierów. W 
przypadku produktów otrzymywanych z 
trzech lub więcej owoców, oznaczenie 
użytych owoców może jednak zostać 
zastąpione słowem „wieloowocowy” lub 
podobnym zwrotem lub liczbą użytych 
owoców.

3. W stosunku do produktów 
otrzymywanych z dwóch lub więcej 
gatunków owoców, z wyjątkiem 
przypadków użycia soku cytrynowego lub 
soku z limonek na warunkach 
ustanowionych w części II pkt 2 załącznika 
I, nazwy produktów uzupełnia się 
wykazem użytych owoców, w porządku 
malejącym pod względem ilości zawartych 
soków owocowych lub przecierów. W 
przypadku produktów otrzymywanych z 
trzech lub więcej owoców, oznaczenie 
użytych owoców może jednak zostać 
zastąpione słowem „wieloowocowy” lub 
podobnym zwrotem lub liczbą użytych 
owoców. W każdym przypadku wszystkie 
użyte owoce muszą być wskazane w 
wykazie składników w porządku 
malejącym pod względem ilości, a obok 
podaje się ich ilość wyrażoną procentowo, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności.
Jeżeli nazwa produktu zawiera nazwę 
owocu, główna nazwa produktu musi 
odpowiadać owocowi występującemu w 
przeważającej ilości.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie użyte owoce muszą być ujęte w wykazie składników, nawet jeżeli nie ma o nich 
wzmianki w nazwie. Główna nazwa produktu musi odpowiadać owocowi występującemu w 
przeważającej ilości, aby uniknąć sytuacji, w której, przykładowo, sok zawierający 80% soku 
z jabłek, 10% soku z borówek i 10% soku z malin nosi nazwę „Sok borówkowo-malinowy”.

Poprawka 24
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Prezentacje graficzne na opakowaniu 
nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd 
co do faktycznego składu soku.

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis został poparty w ramach dossier w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności w odniesieniu do wszystkich rodzajów żywności. Ponieważ 
największe problemy w tym zakresie napotyka się obecnie w odniesieniu do soków 
owocowych, prawodawstwo w tej dziedzinie również powinno zawierać ten przepis.

Poprawka 25
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Użycie przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego 
wskazuje się w wykazie składników.
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Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo wiedzieć, czy w procesie produkcji został użyty przecier, gdyż mogą 
woleć produkt wyższej jakości.

Poprawka 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Pierwsza część punktu 4 została już omówiona w sposób bardziej odpowiedni w punkcie 5 
załącznika I do wniosku Komisji. Druga część natomiast poważnie dyskryminuje nektary, 
gdyż wymaga uwidocznienia informacji o dodanym cukrze, który już uwzględniono w 
składzie.

Poprawka 27
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

skreślony

Or. it

Poprawka 28
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.

Or. de

Poprawka 29
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

4) Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub 
substancji słodzących.

W tym konkretnym przypadku dodanie 
produktów słodzonych musi być 
przynajmniej wspomniane na liście 
składników figurującej na etykiecie, tak 
jak przewiduje to dyrektywa 2000/13/WE i 
dyrektywa 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 
1994 r. w sprawie substancji słodzących 
używanych w środkach spożywczych1. Po 
informacji o tym dodatku podaje się 
maksymalną ilość dodanego cukru 
obliczoną jako sucha masa wyrażona w 
gramach na litr.
Pod warunkiem że nie będzie to stanowiło 
dyskryminacji w stosunku do innych 
rodzajów napojów chłodzących, podczas 
kolejnego przeglądu niniejszej dyrektywy 
przewidziano wprowadzenie do nazwy 
handlowej zwrotu „słodzony” lub „z 
dodatkiem cukru”, ze wskazaniem 
maksymalnej ilości dodanego cukru 
obliczonej jako sucha masa wyrażona w 
gramach na litr.
____________
1 Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Sugestia Komisji Europejskiej, by przewidzieć dodatkowe wymagania dotyczące 
oznakowywania nektarów, do których dodano cukier, jest interesująca z punktu widzenia 
odżywiania i pod względem pełnych informacji przekazywanych konsumentom. Jest to jednak 
trudne do realizacji w tej postaci, ponieważ stanowiłoby dyskryminację tych produktów w 
stosunku do innych napojów, takich jak napoje gazowane czy owocowe napoje gazowane. 
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Stąd to dwuetapowe podejście.

Poprawka 30
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr. Jeżeli został 
dodany wyłącznie miód, nazwa handlowa 
może zawierać zwrot „z dodatkiem miodu” 
zamiast „słodzony”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego przepisu jest zachęta do słodzenia nektarów miodem, a nie cukrem.

Poprawka 31
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
W takim przypadku dodatki powinny 
figurować w wykazie składników, zgodnie 
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wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

z obowiązującymi przepisami, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

W przypadku miodu innego niż miód 
naturalny należy również podać jego 
pełny skład i/lub zawartość glukozy.

Or. it

Poprawka 32
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu.
Nazwa handlowa zawiera zwrot
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa
wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub
innych naturalnych produktów 
słodzących. W takich przypadkach nazwa 
handlowa zawiera zwrot „słodzony” lub „z 
dodatkiem cukru”, a dodany produkt 
słodzący podaje się w wykazie składników, 
w którym wskazuje się maksymalną ilość
dodanego cukru, obliczoną jako sucha 
masa i wyrażoną w gramach na litr.

Or. en

Poprawka 33
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub
produktów słodzących. W takich 
przypadkach maksymalną ilość dodanego 
cukru i rodzaj dodanego cukru wskazuje 
się w wykazie składników na etykiecie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów zdrowotnych konsumenci powinni móc być wyraźnie poinformowany o rodzaju i 
ilości cukru dodanego do nektaru.

Poprawka 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub
produktów słodzących. W takim 
przypadku dodatek powinien figurować w 
wykazie składników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Or. it

Poprawka 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1924/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności oświadczenie „bez 
dodatku cukru” może być użyte do celów 
etykietowania soku owocowego zawartego 
w kategorii 1 załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Oświadczenie „bez dodatku cukru” jest dobrze znane konsumentom i nadal powinno być 
dozwolone w celu ułatwienia im wyboru zdrowych produktów.

Poprawka 36
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1924/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności zwrot „bez dodatku 
cukru” może być użyty do celów 
etykietowania soku owocowego.

Or. en

Uzasadnienie

Oświadczenie „bez dodatku cukru” jest dobrze znane konsumentom i pomaga im w 
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rozróżnieniu podobnych do siebie produktów. Jeżeli stosowanie oświadczenia przestanie być 
dozwolone, spowoduje to zamieszanie i wprowadzi w błąd konsumentów.

Poprawka 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Oświadczenie żywieniowe „bez 
dodatku cukru” może być stosowane do 
oznaczania soków owocowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne stwierdzenie, że oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukru” może 
być stosowane w celu informowania konsumentów o tej cesze produktu. W przeciwnym razie 
informacji tej nie można by wywnioskować wyłącznie na podstawie braku cukru w składzie 
produktu, a w przypadku produktu będącego „sokiem”, który na mocy prawa składa się w 
100% z owoców, nie można by używać oświadczenia, które w dalszym ciągu można by 
stosować do produktów podobnych (np. napojów owocowych, nektarów bez dodatku cukru).

Poprawka 38
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Oświadczenie żywieniowe „bez 
dodatku cukru” może być stosowane do 
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oznaczania soków owocowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności1.
__________________
Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne stwierdzenie, że oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukru” może 
być stosowane w celu informowania konsumentów o tej cesze produktu. W przeciwnym razie 
informacji tej nie można by wywnioskować wyłącznie na podstawie braku cukru w składzie 
produktu, a w przypadku produktu będącego „sokiem”, który na mocy prawa składa się w 
100% z owoców, nie można by używać oświadczenia, które w dalszym ciągu można by 
stosować do produktów podobnych (np. napojów owocowych, nektarów bez dodatku cukru).

Poprawka 39
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Należy wprowadzić kontrole w celu 
zadbania o to, by w gotowym soku nie były 
obecne pestki. W razie możliwego 
występowania pestek w gotowym soku, 
należy to wyraźnie podać na etykiecie, 
wskazując na ewentualną obecność 
pestek.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy konsumenci mogą cierpieć na alergie na pestki spożywane podczas picia soków 
owocowych. Wyraźne etykietowanie może pomóc chronić konsumentów przed szkodliwymi 
reakcjami alergicznymi.
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Poprawka 40
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli dokonano obróbki lub 
zastosowano substancje zgodnie z częścią 
II pkt 3 załącznika I, wskazuje się ten fakt 
na etykiecie.
Dodanie do soku owocowego dodatkowej 
miazgi lub komórek miąższu 
zdefiniowanych w załączniku II wskazuje 
się na etykiecie.

Or. en

Poprawka 41
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 3 dodaje się ust. 6a w 
brzmieniu:

„6a) Zakazuje się używania nazw 
mylących lub dwuznacznych np. 
'naturalny sok' sugerujących wytwarzanie 
soków ze świeżych owoców w sytuacji, gdy 
nie odpowiada to prawdzie.”

Or. pl
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Poprawka 42
Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie zagęszczonego soku 
owocowego określonego w części I pkt 2 
załącznika I, nieprzeznaczonego dla 
konsumenta końcowego, zawiera 
informację o obecności i ilości dodanego 
cukru lub o dodanym soku cytrynowym, 
soku z limonek lub o czynnikach 
zakwaszających dopuszczonych 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 
żywności*. Informacja ta umieszczana jest 
na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do 
opakowania lub w towarzyszącym mu 
dokumencie.

Oznakowanie zagęszczonego soku 
owocowego określonego w części I pkt 2 
załącznika I, nieprzeznaczonego dla 
konsumenta końcowego, zawiera 
informację o obecności i ilości dodanego 
cukru lub o dodanym soku cytrynowym, 
soku z limonek lub o czynnikach 
zakwaszających dopuszczonych 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 
żywności*. Informacja ta umieszczana jest 
na opakowaniu.

Or. de

Poprawka 43
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 7 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc.

3. Parlament Europejski lub Rada może 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie sześciu miesięcy 
od daty powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o miesiąc.

Or. it
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Poprawka 44
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Okres przejściowy

Ustanawia się 18-miesięczny okres 
przejściowy, rozpoczynający się od daty 
transpozycji dyrektywy, aby umożliwić 
sprzedaż zapasów obecnych na rynku i 
dostosowanie do nowych przepisów.

Or. ro

Poprawka 45
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
18 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
30 miesięcy od momentu jej wejściu w 
życie. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

30-miesięczny okres przejściowy jest wyjściem kompromisowym między 18 miesiącami 
proponowanymi przez Komisję a 36 miesiącami wnioskowanymi przez sprawozdawcę w 
poprawce 10. Okres ten pozwoli również producentom na uwzględnienie zmian dotyczących 
etykietowania wprowadzonych na mocy przyszłego rozporządzenia w sprawie przekazywania 
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konsumentom informacji na temat żywności.

Poprawka 46
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
18 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
3 lata od momentu jej wejściu w życie.
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Soki owocowe i nektary są często sprzedawane w opakowaniach kartonowych, których 
zmiana jest kosztowna, trzyletni okres przejściowy umożliwi zatem zużycie zapasów. Okres ten 
pozwoli również producentom na uwzględnienie zmian dotyczących etykietowania 
wprowadzonych na mocy rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z tych samych gatunków 
owoców, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie 

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie 
wprowadzone do soku.
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wprowadzone do soku.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja proponuje, by zezwolić na wprowadzanie do soku aromatu, miazgi i komórek 
miąższu pochodzących z tych samych gatunków owoców, podczas gdy zgodnie z obowiązującą 
dyrektywą do świeżego soku można dodawać jedynie aromat pochodzący z tego samego 
procesu produkcyjnego. Należy ten przepis zachować, aby nadal zapewniać wysoką jakość 
wyrobów i sprostać oczekiwaniom konsumentów, którzy chcą otrzymywać jak najmniej 
przetworzony i możliwie naturalny produkt.

Poprawka 48
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z tych samych gatunków 
owoców, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie 
wprowadzone do soku.

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas 
przetwarzania, mogą być ponownie 
wprowadzone do tego samego soku.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte w obowiązującej dyrektywie 2001/112/WE. Do tego samego soku 
powinny być ponownie wprowadzane wyłącznie aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania, aby nie wprowadzać w błąd 
konsumentów.

Poprawka 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z tych samych gatunków 
owoców, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie 
wprowadzone do soku.

Miazga i komórki miąższu otrzymane za 
pomocą odpowiednich środków fizycznych
z tych samych gatunków owoców mogą 
być ponownie wprowadzone do soku.

Or. en

Uzasadnienie

Czysty sok otrzymany bezpośrednio z wyciskarki nie może ulegać modyfikacji przy użyciu 
aromatu. Zmienia on właściwości tego naturalnego produktu.

Poprawka 50
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mieszanie soku owocowego z przecierem 
owocowym jest dozwolone w produkcji 
soku owocowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczas nie było to dozwolone i nie powinno być w przyszłości, gdyż wprowadzi to w błąd 
konsumentów co do znaczenia nazwy „sok owocowy”.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie 
skoncentrowanego soku owocowego, 
zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie 
wody pitnej spełniającej kryteria 
dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Produkt otrzymany poprzez ponowne 
dodanie do koncentratu soku owocowego
wody wydzielonej podczas zagęszczania, 
aromatu utraconego przez sok oraz, w 
razie potrzeby, miazgi i komórek miąższu.
Dodana woda musi posiadać odpowiednie 
właściwości, w szczególności z punktu 
widzenia chemicznego, 
mikrobiologicznego i organoleptycznego, 
aby zagwarantować główne normy jakości 
soku.

____________

* Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.

Or. de

Uzasadnienie

Woda wykorzystywana do ponownego uzyskania soku owocowego z koncentratu soku 
owocowego musi również odpowiadać określonym wymogom w celu zachowania istotnych 
właściwości fizycznych, chemicznych i odżywczych odpowiadających właściwościom, jakie 
posiada przeciętny sok otrzymany z owoców tego samego rodzaju. Sama jakość wody pitnej 
często nie jest w tym przypadku wystarczająca. Dlatego też należy utrzymać dotychczasowe 
przepisy, ustanawiające specjalne wymogi dotyczące wody.

Poprawka 52
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie 
skoncentrowanego soku owocowego, 
zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie 
wody pitnej spełniającej kryteria 
dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie 
skoncentrowanego soku owocowego, 
zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie 
wody pitnej spełniającej kryteria 
dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
oraz posiadającej odpowiednie 
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właściwości, w szczególności z punktu 
widzenia chemicznego, 
mikrobiologicznego i organoleptycznego, 
pod takim względem, aby zagwarantować 
istotne normy jakości soku.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte w obowiązującej dyrektywie 2001/211/WE.

Poprawka 53
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie 
skoncentrowanego soku owocowego, 
zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie 
wody pitnej spełniającej kryteria 
dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie 
skoncentrowanego soku owocowego, 
zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie 
wody pitnej spełniającej kryteria 
dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
i/lub długoterminowych wytycznych 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 98/83/WE wprowadziła minimalne normy w zakresie jakości wody, które należy 
uzupełnić bardziej rygorystycznymi wytycznymi krajowymi dotyczącymi soku owocowego z 
koncentratu.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
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Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie
wprowadzone do tego samego soku.

Aromat oraz ewentualnie miazga i 
komórki miąższu pochodzące z danego 
soku lub z soków owocowych z tych 
samych gatunków owoców są rozdzielane 
podczas przetwarzania i wprowadzane do 
soku owocowego.

Or. de

Uzasadnienie

Soki owocowe z koncentratu soku owocowego podlegają wysokim wymogom jakościowym w 
celu zapewnienia produkcji wysokiej jakości soków, odpowiadających w jak największym 
stopniu świeżym sokom. Obecnie istnieje obowiązek ponownego dodawania aromatu do soku 
owocowego z koncentratu soku owocowego. Komisja proponuje dobrowolność zamiast 
obowiązku. Spowodowałoby to jednak poważne pogorszenie jakości i byłoby mylące dla 
konsumentów.

Poprawka 55
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas 
przetwarzania mogą być ponownie 
wprowadzone do tego samego soku.

Aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas 
przetwarzania, mogą być ponownie 
wprowadzone do tego samego soku. W 
przypadku ponownego wprowadzenia 
aromatu dodatek aromatu musi być 
wskazany na etykiecie soku owocowego.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni być informowani o ponownym wprowadzeniu aromatu do soku 
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owocowego z koncentratu.

Poprawka 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody, z dodatkiem lub bez 
dodatku cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma logiczne podstawy: w celu otrzymania nektaru zawsze trzeba dodać wody; 
opcjonalny jest dodatek produktów słodzących.

Poprawka 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody z dodatkiem lub bez 
dodatku cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
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zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Or. it

Uzasadnienie

Należy poprawić błąd istotny, który pozbawiłby sensu definicję nektaru owocowego. Dodanie 
wody jest koniecznością, natomiast dodanie cukru jest fakultatywne.

Poprawka 58
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody z dodatkiem lub bez 
dodatku cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Or. it

Uzasadnienie

Należy poprawić błąd istotny, który sprawia, że definicja nektaru owocowego jest niespójna z 
nowym art. 3 pkt. 4 zaproponowanym w niniejszym akcie zmieniającym. Dodanie wody jest 
koniecznością, natomiast dodanie cukru i/lub miodu jest fakultatywne.

Poprawka 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale 
niesfermentowany, otrzymany przez 
dodanie wody z dodatkiem lub bez 
dodatku cukru oraz/lub miodu do 
produktów zdefiniowanych w części I pkt 
1-4, do przecieru owocowego i/lub 
zagęszczonego przecieru owocowego lub/i 
do mieszanki tych produktów tak, aby 
produkt spełniał dodatkowo wymagania 
przewidziane w załączniku IV.

Or. it

Poprawka 60
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nektarów owocowych 
produkowanych bez dodatku cukru lub o 
niskiej zawartości energetycznej, cukry 
można zastąpić całkowicie lub częściowo 
substancjami słodzącymi, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008

skreślony

Or. it

Poprawka 61
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
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Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Aromat, miazga, komórki miąższu 
ponownie wprowadzone do soku 
owocowego, nektary owocowe, soki 
owocowe z koncentratu oraz zagęszczone 
soki owocowe mogą być odtworzone z tych 
samych gatunków owoców.

– Aromat, miazga i komórki miąższu 
ponownie wprowadzone do soku 
owocowego zdefiniowanego w części I pkt 
1 lit. a) muszą zostać wydzielone z tego 
soku podczas przetwarzania, podczas gdy 
aromat, miazga i komórki miąższu
ponownie wprowadzone do soku 
owocowego z koncentratu, nektaru i 
zagęszczonego soku owocowego mogą
również pochodzić z soku owocowego tego 
samego rodzaju.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte w obowiązującej dyrektywie 2001/112/WE. Do tego samego soku 
powinny być ponownie wprowadzane wyłącznie aromat, miazga i komórki miąższu 
pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania, aby nie wprowadzać w błąd 
konsumentów.

Poprawka 62
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Dopuszcza się dodawanie cukru i/lub 
miodu wyłącznie w przypadku nektarów
(do 20 % wagi końcowego produktu) i 
niektórych produktów określonych w 
załączniku III.

– Dopuszcza się dodawanie cukru i/lub 
miodu wyłącznie w przypadku nektarów
(do 20 % wagi końcowego produktu) i 
niektórych produktów określonych w 
załączniku III.

– Dopuszcza się dodawanie cukru:
- w celu uregulowania kwasowości; ilość 
dodanego cukru, wyrażona w suchej 
masie, nie może przekroczyć 15 g na litr 
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soku,
- w celu słodzenia; ilość dodanego cukru, 
wyrażona w suchej masie, nie może 
przekroczyć 150 g na litr soku, przy 
założeniu, że łączna ilość cukru dodana w 
obydwu celach – uregulowania 
kwasowości i słodzenia – nie może 
przekroczyć 150 g na litr.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte w obowiązującej dyrektywie 2001/112/WE.

Poprawka 63
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część II – punkt 2 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Dopuszcza się dodawanie soku 
otrzymanego z Citrus reticulata i/lub 
odmian Citrus reticulata do soku 
pomarańczowego w ilości nie 
przekraczającej 10% rozpuszczalnych 
substancji stałych Citrus reticulata w 
stosunku do ogólnej ilości substancji 
stałych soku pomarańczowego. Dodatek 
taki jest odzwierciedlony w wykazie 
składników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Or. es

Poprawka 64
Carl Schlyter
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 2001/112/WE 
Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodanie do tego samego soku jednocześnie 
cukrów i soku cytrynowego lub soku z 
limonek, zagęszczonego lub nie, lub 
środków zakwaszających dopuszczonych 
przez rozporządzenie (WE) 1333/2008 jest 
zakazane w przypadku określonych 
produktów, przedstawionych w załączniku 
III.

Dodanie do tego samego soku jednocześnie 
cukrów i soku cytrynowego lub soku z 
limonek, zagęszczonego lub nie, lub 
środków zakwaszających dopuszczonych 
przez rozporządzenie (WE) 1333/2008 jest 
zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie do jakiegokolwiek produktu jednocześnie cukrów i soku lub środków zakwaszających 
jest zakazane na mocy dyrektywy 95/2/WE. Nie ma potrzeby zmiany tego przepisu.


