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Alteração 16
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para favorecer a livre circulação de 
sumos de frutos e determinados produtos 
similares na União Europeia, a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2001, relativa aos sumos 
de frutos e a determinados produtos 
similares destinados à alimentação 
humana4, estabeleceu disposições 
específicas sobre a produção, a composição 
e a rotulagem dos produtos em causa.
Essas regras devem ser adaptadas ao 
progresso técnico e devem ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, nomeadamente no que 
respeita à norma do Codex Alimentarius 
relativa aos sumos e néctares de frutos 
(Codex Stan 247-2005), adoptada pela 
Comissão do Codex Alimentarius na sua 
vigésima oitava sessão, realizada de 4 a 9 
de Julho de 2005, e ao código de práticas 
da Associação Europeia dos Industriais 
de Sumos e Néctares (AIJN).

(1) Para favorecer a livre circulação de 
sumos de frutos e determinados produtos 
similares na União Europeia, a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2001, relativa aos sumos 
de frutos e a determinados produtos 
similares destinados à alimentação 
humana4, estabeleceu disposições 
específicas sobre a produção, a composição 
e a rotulagem dos produtos em causa.
Essas regras devem ser adaptadas.

Or. en

Justificação

Não há qualquer necessidade de fazer uma referência genérica às normas do Codex.

Alteração 17
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Para favorecer a livre circulação de 
sumos de frutos e determinados produtos 
similares na União Europeia, a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2001, relativa aos sumos 
de frutos e a determinados produtos 
similares destinados à alimentação 
humana4, estabeleceu disposições 
específicas sobre a produção, a composição 
e a rotulagem dos produtos em causa. 
Essas regras devem ser adaptadas ao 
progresso técnico e devem ter em conta a 
evolução das normas internacionais 
pertinentes, nomeadamente no que respeita 
à norma do Codex Alimentarius relativa 
aos sumos e néctares de frutos (Codex Stan 
247-2005), adoptada pela Comissão do 
Codex Alimentarius na sua vigésima oitava 
sessão, realizada de 4 a 9 de Julho de 2005, 
e ao código de práticas da Associação 
Europeia dos Industriais de Sumos e 
Néctares (AIJN).

(1) Para garantir que os sumos de frutos 
sejam claramente rotulados e os 
consumidores possam ser capazes de 
distinguir entre tipos de produtos, bem 
como para favorecer a livre circulação de 
sumos de frutos e determinados produtos 
similares na União Europeia, a 
Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2001, relativa aos sumos 
de frutos e a determinados produtos 
similares destinados à alimentação 
humana4, estabeleceu disposições 
específicas sobre a produção, a composição 
e a rotulagem dos produtos em causa. 
Essas regras devem ser adaptadas ao 
progresso técnico e devem ter em conta, se 
necessário, a evolução das normas 
internacionais pertinentes, nomeadamente 
no que respeita à norma do Codex 
Alimentarius relativa aos sumos e néctares 
de frutos (Codex Stan 247-2005), adoptada 
pela Comissão do Codex Alimentarius na 
sua vigésima oitava sessão, realizada de 4 a 
9 de Julho de 2005, e ao código de práticas 
da Associação Europeia dos Industriais de 
Sumos e Néctares (AIJN).

Or. en

Alteração 18
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A referida norma do Codex 
Alimentarius estabelece, nomeadamente, 
factores de qualidade e prescrições de 
rotulagem para os sumos de frutos e 
produtos similares. O código de práticas 
da AIJN estabelece igualmente factores 

Suprimido
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de qualidade para os sumos de frutos 
fabricados a partir de produtos 
concentrados e é utilizado 
internacionalmente pelos industriais de 
sumos de frutos como norma de 
referência para auto-regulação. A 
Directiva 2001/112/CE deve, tanto quanto 
possível, ser alinhada com essas normas.

Or. en

Alteração 19
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A referida norma do Codex 
Alimentarius estabelece, nomeadamente, 
factores de qualidade e prescrições de 
rotulagem para os sumos de frutos e 
produtos similares. O código de práticas 
da AIJN estabelece igualmente factores 
de qualidade para os sumos de frutos 
fabricados a partir de produtos 
concentrados e é utilizado 
internacionalmente pelos industriais de 
sumos de frutos como norma de 
referência para auto-regulação. A 
Directiva 2001/112/CE deve, tanto quanto 
possível, ser alinhada com essas normas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há qualquer necessidade de fazer referência, nem às normas do Codex, nem ao código 
de práticas da AIJN.

Alteração 20
Frédérique Ries
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Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) São aplicáveis as disposições da 
Directiva 2000/13/CE do Conselho, de 20 
de Março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios5

destinados ao consumidor final, em 
especial os n.ºs 2 e 5 do artigo 7.º, sob 
reserva de determinadas condições. As 
misturas de sumos de frutos e de sumos de 
frutos fabricados a partir de produtos 
concentrados e os néctares de frutos 
fabricados total ou parcialmente a partir 
de produtos concentrados devem ser 
claramente identificados. A lista dos 
ingredientes constante da rotulagem deve 
incluir os nomes dos sumos de frutos e dos
sumos de frutos fabricados a partir de 
produtos concentrados que foram 
utilizados.

(3) Sem prejuízo da Directiva 2000/13/CE 
do Conselho, de 20 de Março de 2000, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
rotulagem, apresentação e publicidade dos 
géneros alimentícios5 destinados ao 
consumidor final, é necessário alterar as 
disposições específicas da Directiva 
2001/112/CE relativas à rotulagem dos 
sumos de frutos e a determinados produtos 
similares, para que elas reflictam as novas 
regras aplicáveis aos ingredientes 
autorizados, como as que dizem respeito à 
adição de açúcares, que deixou de ser 
autorizada nos sumos de frutos.

Or. en

Alteração 21
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – parte introdutória
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

(1) No artigo 3.º, os n.ºs 3 e 4 passam a ter 
a seguinte redacção:

(1) No artigo 3.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:

Or. it
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Alteração 22
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 3.º, o n.º 4 é revogado.

Or. it

Alteração 23
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos produtos fabricados a partir 
de duas ou mais espécies de frutos, com 
excepção da utilização de sumo de limão 
ou de sumo de lima nas condições 
especificadas na parte II, ponto 2, do 
anexo I, a denominação deve ser 
completada pela indicação dos frutos 
utilizados, por ordem decrescente do 
volume dos sumos ou polmes de frutos 
incorporados. Contudo, no caso dos 
produtos fabricados a partir de três ou mais 
espécies de frutos, a indicação dos frutos 
utilizados pode ser substituída pela 
expressão «vários frutos», por uma 
expressão similar ou pela indicação do 
número de frutos utilizados.

3. No caso dos produtos fabricados a partir 
de duas ou mais espécies de frutos, com 
excepção da utilização de sumo de limão 
ou de sumo de lima nas condições 
especificadas na parte II, ponto 2, do 
anexo I, a denominação deve ser 
completada pela indicação dos frutos 
utilizados, por ordem decrescente do 
volume dos sumos ou polmes de frutos 
incorporados. Contudo, no caso dos 
produtos fabricados a partir de três ou mais 
espécies de frutos, a indicação dos frutos 
utilizados pode ser substituída pela 
expressão «vários frutos», por uma 
expressão similar ou pela indicação do 
número de frutos utilizados. Em qualquer 
caso, todos os frutos devem ser indicados 
na lista de ingredientes por ordem 
decrescente de volume, seguida da 
quantidade expressa em percentagem, de 
acordo com o disposto no Regulamento 
(UE) n.º [...] do Parlamento Europeu e do 
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Conselho relativo à informação sobre os 
géneros alimentícios prestada aos 
consumidores.
Se houver um fruto que seja mencionado 
no nome do produto, o principal nome do 
produto tem de corresponder ao fruto 
dominante.

Or. en

Justificação

Mesmo que não sejam mencionados no nome do produto, todos os frutos utilizados têm de ser 
incluídos na lista de ingredientes.  O nome principal do produto tem de corresponder ao fruto 
dominante, a fim de evitar, por exemplo, que um sumo que contenha 80% de sumo de maçã, 
10% de sumo de mirtilo e 10% de sumo de framboesa receba a designação de "sumo de 
mirtilo e framboesa".

Alteração 24
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As representações pictóricas na 
embalagem não devem induzir em erro o 
consumidor quanto à composição real do 
sumo.

Or. en

Justificação

Esta disposição foi apoiada no âmbito do dossiê "Informações alimentares destinadas aos 
consumidores" em relação a todos os géneros alimentícios. Na medida em que os maiores 
problemas que se verificam actualmente a este nível dizem respeito aos sumos de frutos, a 
legislação sectorial deverá de igual modo prever esta disposição.

Alteração 25
Carl Schlyter
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O uso de polme de fruto e/ou de 
polme concentrado de fruto é indicado na 
lista de ingredientes.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm o direito de saber se se utilizou polme no processo de produção, uma 
vez que poderão preferir produtos de maior qualidade.

Alteração 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares 
ou de mel. Deve figurar na denominação 
de venda uma das indicações «adoçado» 
ou «com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.»

Suprimido

Or. it

Justificação

A primeira parte do n.º 4 é uma repetição do disposto, de modo mais correcto, no ponto 5 do 
anexo I da proposta da Comissão. A segunda parte constitui uma grave discriminação em 
prejuízo dos néctares, na medida em que obriga a salientar a adição de açúcares, que já 
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consta da lista de ingredientes.

Alteração 27
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares 
ou de mel. Deve figurar na denominação 
de venda uma das indicações «adoçado» 
ou «com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.»

Suprimido

Or. it

Alteração 28
Renate Sommer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
resíduo seco e expressa em gramas por 

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel.
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litro.»

Or. de

Alteração 29
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4) Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.

4) Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares, de 
mel ou de edulcorantes.

Neste caso, a adição do agente adoçante 
deve ser mencionada na lista dos 
ingredientes que figura no rótulo, tal 
como estabelecido na Directiva 
2000/13/CE e na Directiva 94/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de Junho de 1994, relativa aos 
edulcorantes para utilização nos géneros 
alimentares1. Esta menção deve ser
seguida da indicação da quantidade 
máxima de açúcares adicionada, calculada 
em termos de resíduo seco e expressa em 
gramas por litro.

Aquando da próxima revisão da presente 
directiva, e desde que não seja feita 
qualquer discriminação em relação a 
outros tipos de refrigerantes, deve velar-se 
por que figure na denominação de venda 
a menção "adoçado" ou "com adição de 
açúcares", seguida da indicação da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
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resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.
____________
1 JO L 237 de 10.9.1994, p. 3.

Or. fr

Justificação

A sugestão da Comissão de prever requisitos suplementares em matéria de rotulagem dos 
néctares aos quais foram adicionados açúcares é interessante do ponto de vista nutricional e 
de informação completa do consumidor. No entanto, é dificilmente realizável na situação 
actual, pois criaria uma discriminação entre os referidos produtos e outros tipos de 
refrigerantes, tais como bebidas gasosas ou laranjadas. Daí esta abordagem em duas etapas.

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.»

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.» Se só 
for adicionado mel, a denominação de 
venda pode incluir a expressão "com 
mel", em vez de "adoçado".

Or. en

Justificação

O propósito da presente disposição é proporcionar incentivos para que os néctares sejam 
adoçados com mel, e não com açúcar.
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Alteração 31
Giommaria Uggias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.»

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Esta adição deve ser mencionada 
na lista dos ingredientes, tal como previsto 
na presente legislação, juntamente com a 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.

Se for utilizado um mel que não o mel 
natural, é necessário indicar igualmente a 
sua composição completa e/ou o seu teor 
de glicose.

Or. it

Alteração 32
Elena Oana Antonescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou 
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de resíduo 
seco e expressa em gramas por litro.

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares, de 
mel ou de edulcorantes naturais. Nestes 
casos, deve figurar na denominação de 
venda a indicação «adoçado» ou a 
expressão «com adição de açúcares», 
devendo o edulcorante adicionado ser 
referido na lista de ingredientes que 
especifica a quantidade máxima de 
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açúcares adicionada, calculada em termos 
de resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.

Or. en

Alteração 33
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.

4. Os néctares e determinados produtos 
especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares, de 
mel ou de edulcorantes. Nesses casos, a
quantidade máxima de açúcares adicionada 
e o tipo de açúcar adicionado devem ser 
claramente especificados na lista de 
ingredientes que figura no rótulo.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem poder ver claramente o tipo e a quantidade de açúcar adicionado 
aos produtos melados no que diz respeito a considerações em matéria de saúde.

Alteração 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os néctares e determinados produtos 4. Os néctares e determinados produtos 
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especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares ou
de mel. Deve figurar na denominação de 
venda uma das indicações «adoçado» ou 
«com adição de açúcares», seguida da 
quantidade máxima de açúcares 
adicionada, calculada em termos de 
resíduo seco e expressa em gramas por 
litro.»

especificados no anexo III podem ser 
adoçados através da adição de açúcares, de 
mel ou de edulcorantes. Esta adição deve 
ser mencionada na lista de ingredientes, 
tal como estabelecido na legislação em 
vigor.

Or. it

Alteração 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A menção "sem adição de açúcar" 
pode ser utilizada na rotulagem de sumos 
de frutos incluídos na categoria 1 do 
Anexo I, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos.

Or. en

Justificação

A menção "sem adição de açúcar" é bem conhecida dos consumidores e deve ser novamente 
autorizada para facilitar a escolha de produtos saudáveis.

Alteração 36
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
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Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A menção "sem adição de açúcar" 
pode ser utilizada na rotulagem de sumos 
de frutos, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos.

Or. en

Justificação

A menção "sem adição de açúcar" é bem conhecida dos consumidores e ajuda a diferenciar 
produtos semelhantes. Se a menção deixar de ser permitida, a sua ausência pode confundir e 
induzir os consumidores em erro.

Alteração 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A alegação nutricional "sem adição 
de açúcares" pode ser utilizada na 
rotulagem de sumos de frutos, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos.

Or. it

Justificação

É necessário reiterar expressamente que a menção "sem adição de açúcares" pode ser 
utilizada para informar o consumidor sobre esta característica do produto.  De contrário, a 
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informação em questão não pode ser deduzida unicamente pelo facto de o açúcar não constar 
da lista de ingredientes, e o produto "sumo", que, por lei, é composto unicamente por fruto, 
será privado de uma alegação que produtos similares (bebidas à base de frutos, néctares sem 
adição de açúcares) poderão continuar a utilizar.

Alteração 38
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A alegação nutricional "sem adição 
de açúcares" pode ser utilizada na 
rotulagem de sumos de frutos, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo às alegações nutricionais e de 
saúde sobre os alimentos1.
__________________
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. it

Justificação

É necessário reiterar expressamente que a menção "sem adição de açúcares" pode ser 
utilizada para informar o consumidor sobre esta característica do produto.  De contrário, a 
informação em questão não pode ser deduzida unicamente pelo facto de o açúcar não constar 
da lista de ingredientes, e o produto "sumo", que, por lei, é composto unicamente por fruto, 
será privado de uma alegação que produtos similares (bebidas à base de frutos, néctares sem 
adição de açúcares) poderão continuar a utilizar.

Alteração 39
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B. Têm de existir controlos que 
garantam que não há quaisquer sementes 
de frutas presentes no sumo enquanto 
produto final. Nos casos em que haja 
sementes que possam estar presentes no 
sumo enquanto produto final, elas 
deverão ser claramente identificadas 
mediante a indicação da possibilidade da 
presença de sementes.

Or. en

Justificação

Alguns consumidores podem sofrer alergias por causa das sementes consumidas aquando da 
ingestão de sumos de frutos.  Uma rotulagem clara pode ajudar a proteger os consumidores 
de reacções adversas.

Alteração 40
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se foram realizados tratamentos ou se 
foram utilizadas substâncias ao abrigo do 
disposto na Parte II.3 do Anexo I, esse 
facto deverá ser indicado na rotulagem.
A adição ao sumo de frutos de um 
suplemento de polpa ou de células, de 
acordo com a definição que consta do 
Anexo II, será indicada na rotulagem.

Or. en

Alteração 41
Janusz Wojciechowski
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 3 - n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 3 º, é inserido o seguinte 
n.º 6-A:

«6-A. É proibido o uso de designações 
falaciosas ou ambíguas, como "sumo 
natural", que criam a sensação de que os 
sumos foram feitos à base de fruta fresca, 
quando isso não corresponde à verdade.»

Or. pl

Alteração 42
Renate Sommer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

A rotulagem do sumo de frutos 
concentrado definido na parte I, ponto 2, 
do anexo I, não destinado ao consumidor 
final, deve mencionar a presença e a 
quantidade adicionada de sumo de limão 
ou de lima ou de agentes acidificantes 
permitidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo aos aditivos alimentares*. Esta 
menção deve figurar na embalagem, num 
rótulo aplicado à embalagem ou num 
documento de acompanhamento.

A rotulagem do sumo de frutos 
concentrado definido na parte I, ponto 2, 
do anexo I, não destinado ao consumidor 
final, deve mencionar a presença e a 
quantidade adicionada de sumo de limão 
ou de lima ou de agentes acidificantes 
permitidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo aos aditivos alimentares*. Esta 
menção deve figurar na embalagem.

Or. de
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Alteração 43
Giommaria Uggias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/112/CE 
Artigo 7-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo máximo de dois meses a 
contar da data de notificação. Por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho, 
este prazo pode ser prorrogado por um 
mês.

3. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo máximo de seis meses a 
contar da data de notificação. Por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho, 
este prazo pode ser prorrogado por um 
mês.

Or. it

Alteração 44
Rovana Plumb

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Período de transição

Estabelece-se um período de transição de 
18 meses, a contar da data da 
transposição da directiva, para efeitos de 
escoamento dos produtos existentes no 
mercado e de adaptação à nova 
legislação.

Or. ro

Alteração 45
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 18 
meses após a entrada em vigor da directiva.
Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 30
meses após a entrada em vigor da directiva.
Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Um período de transição de 30 meses constitui um compromisso entre os 18 meses propostos 
pela Comissão e os 36 meses avançados pelo relator no quadro da alteração 10.  Esse 
período permitirá também que os produtores coordenem as alterações ao nível da rotulagem, 
a introduzir no quadro do futuro de regulamento da informação sobre os géneros 
alimentícios.

Alteração 46
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 18 
meses após a entrada em vigor da directiva.
Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até três 
anos após a entrada em vigor da directiva.
Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Or. en
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Justificação

Os sumos e os néctares de frutos são normalmente comercializados em embalagens feitas de 
cartão, cuja mudança é dispendiosa, motivo por que uma transição de três anos permitirá 
que se proceda ao esgotamento dos “stocks” existentes. Esse período permitirá também que 
os produtores coordenem as alterações ao nível da rotulagem, que serão introduzidas no 
quadro do futuro de regulamento da informação sobre os géneros alimentícios.

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

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem ser restituídos ao sumo o aroma, 
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto.

Podem ser restituídas ao sumo as 
substâncias aromáticas, a polpa e as
células separadas durante a extracção.

Or. de

Justificação

A Comissão propõe que se autorize a adição de substâncias aromáticas, polpa e células da 
mesma espécie de fruto, ao passo que, ao abrigo da actual Directiva, só o aroma obtido a 
partir do mesmo processo de produção pode ser adicionado ao sumo não concentrado. Esta 
norma deve ser mantida, para que a alta qualidade dos produtos possa continuar a ser 
salvaguardada e as expectativas dos consumidores possam continuar a ser satisfeitas. Os 
consumidores esperam deparar-se com um produto que seja tão pouco transformado e tão 
natural quanto possível.

Alteração 48
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea a) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Podem ser restituídos ao sumo o aroma, 
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto.

Podem ser restituídas ao sumo as 
substâncias aromáticas, a polpa e as
células separadas durante a extracção.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma formulação utilizada na actual Directiva 2001/112/CE. A fim de não induzir 
em erro os consumidores, é conveniente que só as substâncias aromáticas, a polpa e as 
células dos sumos de frutos separadas durante a extracção possam ser restituídas aos sumos 
em causa.

Alteração 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem ser restituídos ao sumo o aroma,
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto.

Podem ser restituídos ao sumo a polpa e as
células obtidas por processos físicos 
adequados a partir da mesma espécie de 
fruto.

Or. en

Justificação

O sumo puro obtido directamente a partir da extracção não pode ser modificado por aromas. 
Isso modificaria as características deste produto natural.

Alteração 50
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
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Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea a) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

É autorizada a mistura de sumo de frutos 
com polme de frutos no fabrico de sumo 
de frutos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta possibilidade nunca foi autorizada até ao momento e não deve ser autorizada no futuro, 
na medida em que isso significaria enganar os consumidores quanto à sua percepção de 
"sumo de frutos".

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

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Designa o produto obtido por restituição, a
sumo de frutos concentrado, definido no 
ponto 2, de água potável que preencha os 
requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998, 
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano*.

Designa o produto obtido mediante a 
reposição, no sumo de frutos concentrado, 
de água extraída desse sumo de fruta 
durante o processo de concentração, bem 
como a restituição do aroma e, se for caso 
disso, da polpa e das células libertadas 
pelo sumo. A água adicionada tem de 
apresentar características de tal forma 
adequadas, nomeadamente dos pontos de 
vista químico, microbiológico e 
organoléptico, que garanta as qualidades 
essenciais do sumo.

____________
* JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

Or. de
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Justificação

A água utilizada para produzir sumo a partir de concentrado tem também de atender a certas 
condições, a fim de manter as características essenciais dos pontos de vista físico, químico e 
nutricional de um sumo médio obtido a partir de frutos da mesma espécie. Nem sempre basta 
a qualidade da água potável. As normas em vigor, nos termos das quais a água tem de 
satisfazer determinadas condições, devem, por conseguinte, continuar a ser aplicadas.

Alteração 52
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Designa o produto obtido por restituição, a 
sumo de frutos concentrado, definido no 
ponto 2, de água potável que preencha os 
requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998, 
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano*.

Designa o produto obtido por restituição, a 
sumo de frutos concentrado, definido no 
ponto 2, de água potável que preencha os 
requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998, 
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano* e que apresente 
características de tal forma adequadas, 
nomeadamente dos pontos de vista 
químico, microbiológico e organoléptico, 
que garanta as qualidades essenciais do 
sumo.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma formulação utilizada na actual Directiva 2001/211/CE.

Alteração 53
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Designa o produto obtido por restituição, a 
sumo de frutos concentrado, definido no 
ponto 2, de água potável que preencha os 
requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998, 
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano*.

Designa o produto obtido por restituição, a 
sumo de frutos concentrado, definido no 
ponto 2, de água potável que preencha os 
requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998, 
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano* e/ou as linhas de 
orientação nacionais instituídas ao longo 
de vários anos.

Or. en

Justificação

A Directiva 98/83/CE estabeleceu normas mínimas de qualidade da água, que poderiam ser 
completadas por directrizes nacionais mais estritas para os sumos de frutos concentrados.

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

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Podem ser restituídos ao sumo o aroma, 
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto.

Podem ser restituídas ao sumo de fruto as 
substâncias aromáticas, a polpa e as
células obtidas por processos físicos 
adequados a partir do sumo de fruto em 
causa, ou de sumos da mesma espécie de 
fruto.

Or. de

Justificação

Os sumos de fruta obtidos a partir de concentrado estão sujeitos a rigorosas exigências 
destinadas a garantir a produção de sumos de alta qualidade e que estejam o mais próximo 
possível dos sumos não concentrados. Actualmente, vigora o princípio segundo o qual o 
aroma tem de ser restituído ao sumo de fruta a partir do concentrado. A Comissão propõe-se 
transformar esta obrigação num acto voluntário. Isso redundaria numa queda enorme da 
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qualidade, para além de induzir os consumidores em erro.

Alteração 55
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 1 – alínea b) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Podem ser restituídos ao sumo o aroma, 
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto.

Podem ser restituídos ao sumo o aroma, 
polpa e células obtidos por processos 
físicos adequados a partir da mesma 
espécie de fruto. Caso seja o aroma o 
elemento restituído, a respectiva adição 
tem obrigatoriamente de constar do rótulo 
aposto ao sumo de fruta.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem ser informados, quando se procedeu à restituição de aroma a um 
produto concentrado de sumo de fruta.

Alteração 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água e/ou
de açúcares e/ou de mel aos produtos 
definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a polmes 
de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água com 
ou sem adição de açúcares e/ou de mel aos 
produtos definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a 
polmes de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
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anexo IV. anexo IV.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem toda a razão de ser: tem sempre de se adicionar água para a 
obtenção de néctar; a adição de edulcorantes é que é opcional.

Alteração 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água e/ou
de açúcares e/ou de mel aos produtos 
definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a polmes 
de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água com 
ou sem adição de açúcares e/ou de mel aos 
produtos definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a 
polmes de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Or. it

Justificação

Visa-se corrigir um erro material que priva de sentido a definição de néctar de frutos. A 
adição de água é um requisito de base, mas a adição de açúcares pode ser facultativa.

Alteração 58
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água e/ou
de açúcares e/ou de mel aos produtos 
definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a polmes 
de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água com 
ou sem adição de açúcares e/ou de mel aos 
produtos definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a 
polmes de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Or. it

Justificação

Visa-se corrigir um erro material que priva de sentido a definição de néctar de frutos. A 
adição de água é um requisito de base, mas a adição de açúcares pode ser facultativa.

Alteração 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água e/ou
de açúcares e/ou de mel aos produtos 
definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a polmes 
de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Designa o produto fermentescível, mas não 
fermentado, obtido por adição de água com 
ou sem adição de açúcares e/ou de mel aos 
produtos definidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, a 
polmes de frutos e/ou a polmes de frutos 
concentrados e/ou a uma mistura destes 
produtos e que preencha os requisitos do 
anexo IV.

Or. it

Alteração 60
Giommaria Uggias

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
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Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte I – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No fabrico de néctares de frutos sem 
adição de açúcares ou de baixo valor 
energético, os açúcares podem ser total ou 
parcialmente substituídos por 
edulcorantes, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1333/2008.

Suprimido

Or. it

Alteração 61
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – ponto 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Os aromas, polpa e células restituídos
aos sumos de frutos, néctares de frutos, 
sumos de frutos fabricados a partir de 
produtos concentrados e sumos de frutos 
concentrados devem provir da mesma 
espécie de fruto.

– As substâncias aromáticas, a polpa e as
células restituídas aos sumos de frutos 
definidos na alínea a) da Parte I.1 devem 
obrigatoriamente ter sido extraídas desses 
sumos durante o processo de 
transformação, ao passo que as 
substâncias aromáticas, a polpa e as 
células restituídas aos sumos de frutos 
fabricados a partir de produtos 
concentrados, néctares e sumos de frutos 
concentrados devem também provir de 
sumos de frutos do mesmo tipo.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma formulação utilizada na actual Directiva 2001/211/CE. A fim de não induzir 
em erro os consumidores, é conveniente que só as substâncias aromáticas, a polpa e as 
células dos sumos de frutos separadas durante a extracção possam ser restituídas aos sumos 
em causa.
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Alteração 62
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – ponto 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– A adição de açúcares e/ou de mel só é 
autorizada a néctares (até 20 %, em massa, 
do produto acabado) e a determinados 
produtos especificados no anexo III.

– A adição de açúcares e/ou de mel só é 
autorizada a néctares (até 20 %, em massa, 
do produto acabado) e a determinados 
produtos especificados no anexo III.

A adição de açúcares é autorizada:
- para a correcção do gosto ácido; a 
quantidade de açúcares adicionada, 
expressa em resíduo seco, não poderá 
exceder 15 g por litro de sumo;
- para fins edulcorantes; a quantidade de 
açúcares adicionada, expressa em resíduo 
seco, não poderá exceder 150 g por litro 
de sumo, desde que a quantidade total de 
açúcar adicionado para a correcção do 
gosto ácido e para fins edulcorantes não 
ultrapasse 150 g por litro;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma formulação utilizada na actual Directiva 2001/211/CE.

Alteração 63
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – ponto 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Pode ser adicionado sumo de Citrus 
reticulata e/ou de híbridos de Citrus 
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reticulata ao sumo de laranja numa 
quantidade que não exceda 10% dos 
sólidos solúveis de Citrus reticulata em 
relação ao total de sólidos solúveis do 
sumo de laranja.  Esta adição deve ser 
mencionada na lista de ingredientes, tal 
como já estabelecido na legislação em 
vigor. 

Or. es

Alteração 64
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo
Directiva 2001/112/CE 
Anexo I – parte II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de determinados produtos 
especificados no anexo III, é proibida a 
adição ao mesmo produto de açúcares e de 
sumo de limão ou de lima, concentrado ou 
não, ou de agentes acidificantes permitidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 1333/2008.

É proibida a adição ao mesmo produto de 
açúcares e de sumo de limão ou de lima, 
concentrado ou não, ou de agentes 
acidificantes permitidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 1333/2008.

Or. en

Justificação

É proibida a adição de açúcar e de sumos ou agentes acidificantes, qualquer que seja o 
produto considerado, de acordo com o disposto na Directiva 2001/112/CE. Ora, não parece 
haver qualquer necessidade de alterar este princípio.


