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Amendamentul 16
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul stimulării liberei circulaţii a 
sucurilor de fructe şi a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare destinate 
consumului uman4 a stabilit dispoziţii 
specifice privind producţia, compoziţia şi 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate la progresul 
tehnic şi să ţină seama de evoluţia 
standardelor internaţionale în domeniu, 
în special a Standardului Codex pentru 
sucuri şi nectaruri de fructe (Codex Stan 
247-2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
şi opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, şi a 
Codului de bune practici al Asociaţiei 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN).

(1) În scopul stimulării liberei circulaţii a 
sucurilor de fructe şi a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare destinate 
consumului uman4 a stabilit dispoziţii 
specifice privind producţia, compoziţia şi 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate.

Or. en

Justificare

Nu este necesară o referire generală la Standardul Codex.

Amendamentul 17
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul stimulării liberei circulaţii a (1) Pentru a garanta că sucurile de fructe 
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sucurilor de fructe şi a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare destinate 
consumului uman4 a stabilit dispoziţii 
specifice privind producţia, compoziţia şi 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate la progresul 
tehnic şi să ţină seama de evoluţia 
standardelor internaţionale în domeniu, în
special a Standardului Codex pentru sucuri 
şi nectaruri de fructe (Codex Stan 247-
2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
şi opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, şi a 
Codului de bune practici al Asociaţiei 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN).

sunt etichetate în mod clar şi 
consumatorii pot face distincţia între 
tipurile de produse şi pentru a stimula 
libera circulaţie a sucurilor de fructe şi a 
anumitor produse similare în interiorul 
Uniunii Europene, Directiva 2001/112/CE 
a Consiliului din 20 decembrie 2001 
privind sucurile de fructe şi anumite 
produse similare destinate consumului 
uman4 a stabilit dispoziţii specifice privind 
producţia, compoziţia şi etichetarea 
produselor respective. Aceste norme 
trebuie să fie adaptate la progresul tehnic 
şi, dacă este necesar, să ţină seama de 
evoluţia standardelor internaţionale în 
domeniu, în special a Standardului Codex 
pentru sucuri şi nectaruri de fructe (Codex 
Stan 247-2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
şi opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, şi a 
Codului de bune practici al Asociaţiei 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN).

Or. en

Amendamentul 18
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardul Codex sus-menţionat 
stabileşte, în special, factori de calitate şi 
cerinţe de etichetare pentru sucurile de 
fructe şi produsele similare. Codul de 
bune practici al AIJN stabileşte, de 
asemenea, factori de calitate pentru sucul 
de fructe obţinut din concentrat şi este 
utilizat la nivel internaţional ca standard 
de referinţă pentru autoreglementare în 
industria sucurilor de fructe. Directiva 
2001/112/CE trebuie aliniată, pe cât 
posibil, la aceste standarde.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 19
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardul Codex sus-menţionat 
stabileşte, în special, factori de calitate şi 
cerinţe de etichetare pentru sucurile de 
fructe şi produsele similare. Codul de 
bune practici al AIJN stabileşte, de 
asemenea, factori de calitate pentru sucul 
de fructe obţinut din concentrat şi este 
utilizat la nivel internaţional ca standard 
de referinţă pentru autoreglementare în 
industria sucurilor de fructe. Directiva 
2001/112/CE trebuie aliniată, pe cât 
posibil, la aceste standarde.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesară referirea la Standardul Codex şi la Codul de bune practici al AIJN.

Amendamentul 20
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 martie 
2000 privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la etichetarea şi 
prezentarea produselor alimentare5,
precum şi la publicitatea acestora, în 
special articolul 7 alineatele (2) şi (5), 
trebuie să se aplice sub rezerva anumitor 

(3) Fără a aduce atingere Directivei
2000/13/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 martie 2000 privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre 
referitoare la etichetarea şi prezentarea 
produselor alimentare5, este necesară 
modificarea dispoziţiilor specifice ale 
Directivei 2001/112/CE referitoare la 
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condiţii. Atunci când un produs este un 
amestec de suc de fructe şi suc de fructe 
obţinut din concentrat, acest lucru trebuie 
indicat în mod clar, la fel ca şi atunci 
când un nectar de fructe este obţinut 
integral sau parţial dintr-un produs 
concentrat. Lista ingredientelor care 
figurează pe etichetă trebuie să conţină 
atât denumirile sucurilor de fructe, cât şi
cele ale sucurilor de fructe obţinute din 
concentrate, care au fost utilizate.

etichetarea sucurilor de fructe şi a 
produselor similare pentru a reflecta noile 
reguli cu privire la ingredientele 
autorizate, cum ar fi cele în materie de 
adaos de zaharuri, care nu mai este 
permis în sucurile de fructe.

Or. en

Amendamentul 21
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – partea introductivă
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatele 3 şi 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se 
înlocuiesc cu următorul text:

(1) La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:

Or. it

Amendamentul 22
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatele 3 şi 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se abrogă alineatul (4) de la articolul 
3.

Or. it
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Amendamentul 23
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul produselor obţinute din două 
sau mai multe tipuri de fructe, cu excepţia 
cazului în care se utilizează suc de lămâie 
sau suc de lămâie verde în conformitate cu 
condiţiile stabilite în anexa I partea II 
punctul 2, denumirile produselor sunt 
însoţite de o listă a fructelor utilizate, 
enumerate în ordine descrescătoare în 
funcţie de volumele de suc de fructe sau de 
piure incluse. În cazul produselor obţinute 
însă din trei sau mai multe tipuri de fructe, 
indicarea fructelor utilizate poate fi 
înlocuită fie cu cuvintele „diverse fructe” 
sau cu un text similar, fie cu numărul 
tipurilor de fructe utilizate.

(3) În cazul produselor obţinute din două 
sau mai multe tipuri de fructe, cu excepţia 
cazului în care se utilizează suc de lămâie 
sau suc de lămâie verde în conformitate cu 
condiţiile stabilite în anexa I partea II 
punctul 2, denumirile produselor sunt 
însoţite de o listă a fructelor utilizate, 
enumerate în ordine descrescătoare în 
funcţie de volumele de suc de fructe sau de 
piure incluse. În cazul produselor obţinute 
însă din trei sau mai multe tipuri de fructe, 
indicarea fructelor utilizate poate fi 
înlocuită fie cu cuvintele „diverse fructe” 
sau cu un text similar, fie cu numărul 
tipurilor de fructe utilizate. În orice caz, 
toate fructele folosite trebuie indicate în 
lista ingredientelor în ordine 
descrescătoare în funcţie de volum şi 
urmate de cantitate, exprimată ca 
procentaj, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind informarea consumatorilor 
referitoare la produsele alimentare.
Dacă se menţionează un fruct în 
denumirea produsului, denumirea 
principală a produsului trebuie să 
corespundă fructului dominant.

Or. en

Justificare

Chiar dacă nu sunt menţionate în denumirea produsului, toate fructele trebuie incluse în lista 
ingredientelor. Denumirea principală a produsului trebuie să corespundă fructului dominant 
pentru a evita, de exemplu, situaţia în care un suc care conţine 80% suc de mere, 10% suc de 
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afine şi 10% suc de zmeură să fie denumit „suc de afine şi de zmeură”.

Amendamentul 24
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ilustraţiile de pe ambalaj nu trebuie 
să inducă în eroare consumatorul cu 
privire la compoziţia reală a sucului.

Or. en

Justificare

Această dispoziţie a fost susţinută în dosarul „Informarea consumatorilor referitoare la 
produsele alimentare” pentru toate produsele alimentare. Întrucât cele mai mari probleme în 
această privinţă apar în legătură cu sucurile de fructe, legislaţia sectorială ar trebui să 
permită această dispoziţie.

Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Utilizarea piureului de fructe şi/sau a 
piureului de fructe concentrat este 
indicată în lista ingredientelor.

Or. en

Justificare

Consumatorii au dreptul să ştie dacă în procesul de producţie a fost utilizat piure, deoarece 
ar putea prefera produse de mai bună calitate.
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Amendamentul 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.”

eliminat

Or. it

Justificare

Prima parte a alineatului (4) a fost deja abordată mai adecvat în anexa I punctul 5 din 
propunerea Comisiei. A doua parte discriminează în mod serios nectarurile, prin solicitarea 
de a evidenţia şi mai mult adaosul de zahăr, care este deja menţionat în lista ingredientelor.

Amendamentul 27
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere.
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 

eliminat
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calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.”

Or. it

Amendamentul 28
Renate Sommer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere.
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere.

Or. de

Amendamentul 29
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere.
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri, de miere sau de 
îndulcitori.
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calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

În astfel de cazuri, adaosul de agenţi 
îndulcitori este menţionat cel puţin în lista 
ingredientelor, aşa cum prevede Directiva 
2000/13/CE şi Directiva 94/35/CEE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care 
trebuie utilizați în produsele alimentare1. 
Menţiunea este urmată de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

Cu ocazia următoarei revizuiri a prezentei 
directive şi cu condiţia nediscriminării 
faţă de alte băuturi răcoritoare, se include 
o dispoziţie prin care denumirile de 
comercializare să includă cuvântul 
„îndulcit” sau cuvintele „cu adaos de 
zahăr”, urmate de precizarea cantităţii 
maxime de zahăr adăugat, calculat ca 
substanţă uscată, exprimată în grame pe 
litru.
____________
1 JO L 237, 10.9.1994, p. 3.

Or. fr

Justificare

Sugestia Comisiei Europene de a introduce cerinţe suplimentare în materie de etichetare 
pentru nectarurile cărora li s-a adăugat zahăr este interesantă din punctul de vedere 
nutriţional şi al informării complete a consumatorilor. Totuşi această idee este greu de pus în 
practică în condiţiile actuale, deoarece ar produce o discriminare între nectaruri şi alte 
băuturi răcoritoare, cum ar fi băuturile carbogazoase şi băuturile carbogazoase de fructe. De 
aceea este necesară această abordare în două etape.

Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. Denumirile 
de comercializare trebuie să includă 
cuvintele „îndulcit” sau „cu adaos de 
zahăr”, urmate de precizarea cantităţii 
maxime de zahăr adăugat, calculat ca 
substanţă uscată, exprimată în grame pe 
litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. Denumirile 
de comercializare trebuie să includă 
cuvintele „îndulcit” sau „cu adaos de 
zahăr”, urmate de precizarea cantităţii 
maxime de zahăr adăugat, calculat ca 
substanţă uscată, exprimată în grame pe 
litru. Dacă s-a adăugat numai miere, 
denumirea comercială ar putea include 
cuvintele „cu adaos de miere” sau 
„îndulcit”.

Or. en

Justificare

Scopul acestei dispoziţii este să promoveze nectarurile îndulcite cu miere în loc de zahăr.

Amendamentul 31
Giommaria Uggias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere.
Denumirile de comercializare trebuie să
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. În acest 
caz, adaosul trebuie să figureze în lista 
ingredientelor, aşa cum prevede legislaţia 
în vigoare, însoţit de cantitatea maximă de
zahăr adăugat, calculat ca substanţă uscată, 
exprimată în grame pe litru.

În cazul mierii, cu excepţia mierii 
naturale, se menţionează compoziţia 
completă şi/sau conţinutul său de glucoză.

Or. it
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Amendamentul 32
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. Denumirile 
de comercializare trebuie să includă
cuvintele „îndulcit” sau „cu adaos de 
zahăr”, urmate de precizarea cantităţii 
maxime de zahăr adăugat, calculat ca 
substanţă uscată, exprimată în grame pe 
litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri, de miere sau alţi 
îndulcitori naturali. În astfel de cazuri,
denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvântul „îndulcit” sau cuvintele 
„cu adaos de zahăr”, iar îndulcitorul 
adăugat este indicat în lista 
ingredientelor, precizând cantitatea 
maximă de zahăr adăugat, calculat ca 
substanţă uscată, exprimată în grame pe 
litru.

Or. en

Amendamentul 33
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri, de miere sau de
îndulcitori. În astfel de cazuri, cantitatea 
maximă de zahăr adăugat şi tipul de zahăr 
adăugat se precizează în mod clar în lista 
ingredientelor de pe etichetă.
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Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să poată vedea în mod clar tipul şi cantitatea zahărului adăugat 
nectarurilor din motive care ţin de sănătate.

Amendamentul 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri, de miere sau de 
îndulcitori. În acest caz, adaosul trebuie
menţionat în lista ingredientelor, aşa cum 
prevede legislaţia în vigoare.

Or. it

Amendamentul 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Menţiunea „fără adaos de zahăr” 
poate fi utilizată pentru etichetarea 
sucului de fructe din categoria 1 a anexei 
I, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 
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privind menţiunile nutriţionale şi de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Or. en

Justificare

Menţiunea „fără adaos de zahăr” este binecunoscută de consumatori şi ar trebui permisă din 
nou pentru a le facilita acestora alegerea produselor sănătoase.

Amendamentul 36
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cuvintele „fără adaos de zahăr” pot 
fi utilizate pentru etichetarea sucului de 
fructe, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare.

Or. en

Justificare

Menţiunea „fără adaos de zahăr” este bine cunoscută de consumatori şi ajută la 
diferenţierea produselor similare. Dacă menţiunea nu mai este permisă, s-ar putea crea 
confuzie şi consumatorii ar putea fi induşi în eroare.

Amendamentul 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Menţiunea nutriţională „fără adaos 
de zahăr” poate fi utilizată pentru 
etichetarea sucurilor de fructe, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind menţiunile nutriţionale şi de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Or. it

Justificare

Trebuie afirmat în mod clar că menţiunea „fără adaos de zahăr” poate fi utilizată pentru a 
indica această caracteristică a produsului consumatorului.  Altfel, această informaţie nu ar 
putea fi dedusă numai ca urmare a absenţei zahărului din lista de ingrediente, iar menţiunea, 
care poate fi utilizată în continuare pentru alte produse similare (sucuri pe bază de fructe, 
nectaruri fără adaos de zahăr), nu ar mai putea fi folosită pentru „sucuri”, care, prin lege 
sunt produse 100% din fructe.

Amendamentul 38
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Menţiunea nutriţională „fără adaos 
de zahăr” poate fi utilizată pentru 
etichetarea sucurilor de fructe, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1924/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind menţiunile nutriţionale şi de 
sănătate înscrise pe produsele
alimentare1.
__________________
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.
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Or. it

Justificare

Trebuie afirmat în mod clar că menţiunea „fără adaos de zahăr” poate fi utilizată pentru a 
indica această caracteristică a produsului consumatorului.  Altfel, această informaţie nu ar 
putea fi dedusă numai ca urmare a absenţei zahărului din lista de ingrediente, iar menţiunea, 
care poate fi utilizată în continuare pentru alte produse similare (sucuri pe bază de fructe, 
nectaruri fără adaos de zahăr), nu ar mai putea fi folosită pentru „sucuri”, care, prin lege 
sunt produse 100% din fructe.

Amendamentul 39
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Trebuie stabilite controale pentru a 
garanta că nu există seminţe de fructe în 
produsul final. În cazurile în care 
seminţele pot fi prezente în produsul final, 
acest fapt trebuie menţionat în mod clar 
pe etichetă, indicând posibila prezenţă a 
seminţelor.

Or. en

Justificare

Unii consumatori pot suferi alergii de la consumul de seminţe din sucul de fructe băut. 
Etichetarea clară poate contribui la evitarea efectelor adverse de către consumatori.

Amendamentul 40
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă s-au realizat tratamente ori s-a 
utilizat substanţe, în conformitate cu 
dispoziţiile anexei I partea II punctul 3, 
acestea sunt indicate pe etichetă.
Adaosul de pulpă sau celule la sucul de 
fructe, în conformitate cu anexa II, este 
indicat pe etichetă.

Or. en

Amendamentul 41
Janusz Wojciechowski

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 3, se introduce 
următorul alineat (6a):

(6a) „Se interzice utilizarea denumirilor 
ambigue sau care induc în eroare, cum ar 
fi «suc natural», care dau impresia că 
sucurile au fost făcute din fructe 
proaspete, deşi acestea nu sunt produse 
din fructe proaspete.”

Or. pl

Amendamentul 42
Renate Sommer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Eticheta sucului de fructe concentrat 
menţionat în anexa I partea I punctul 2, 
care nu este destinat livrării către 
consumatorul final, include o menţiune 
care indică prezenţa şi cantitatea adăugată 
de suc de lămâie, de suc de lămâie verde 
sau de agenţi acidifianţi autorizaţi de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari. Această menţiune apare pe 
ambalaj, pe o etichetă aplicată pe ambalaj 
sau într-un document însoţitor.

Eticheta sucului de fructe concentrat 
menţionat în anexa I partea I punctul 2, 
care nu este destinat livrării către 
consumatorul final, include o menţiune 
care indică prezenţa şi cantitatea adăugată 
de suc de lămâie, de suc de lămâie verde 
sau de agenţi acidifianţi autorizaţi de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari. Această menţiune apare pe 
ambalaj.

Or. de

Amendamentul 43
Giommaria Uggias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 7a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European sau Consiliul pot 
obiecta faţă de un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării acestuia. La 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungeşte cu 
o lună.

(3) Parlamentul European sau Consiliul pot 
obiecta faţă de un act delegat în termen de 
şase luni de la data notificării acestuia. La 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungeşte cu 
o lună.

Or. it

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Perioada de tranziție

Se stabilește o perioadă de tranziție de 18 
luni de la data transpunerii directivei, în 
vederea epuizării stocurilor aflate pe piață 
și pentru a permite o perioadă de adaptare 
la noua legislație.

Or. ro

Amendamentul 45
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între actele 
respective şi prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 30 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între actele 
respective şi prezenta directivă.

Or. en

Justificare

O perioadă de tranziţie de 30 de luni este un compromis între perioada de 18 luni sugerată de 
Comisie şi cea de 36 de luni propusă de raportor la amendamentul 10. De asemenea, această 
perioadă le va permite producătorilor să coordoneze modificările în materie de etichetare 
introduse prin viitorul Regulament privind informarea consumatorilor referitoare la 
produsele alimentare.

Amendamentul 46
Marina Yannakoudakis



AM\865788RO.doc 21/31 PE464.677v02-00

RO

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între actele 
respective şi prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între actele 
respective şi prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Sucurile de fructe şi nectarurile sunt ambalat în carton, a cărui modificare este scumpă, iar o 
tranziţie de trei ani va permite epuizarea stocurilor. De asemenea, această perioadă le va 
permite producătorilor să coordoneze modificările în materie de etichetare introduse prin 
Regulamentul privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului.

Aroma, pulpa şi celulele din suc, care sunt 
separate în timpul prelucrării, pot fi
restituite sucului.

Or. de

Justificare

Comisia propune autorizarea adăugării de aromă, pulpă şi celulele din aceleaşi specii de 
fructe, în timp ce în temeiul actualei directive numai aroma din acelaşi proces de producţie 
poate fi adăugată sucului neconcentrat. Această dispoziţie ar trebui menţinută astfel încât să 
fie garantată în continuare calitatea ridicată a produselor şi să fie satisfăcute aşteptările 
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consumatorilor. Consumatorii se aşteaptă să găsească un produs care este cât mai puţin 
prelucrat şi cât mai natural posibil.

Amendamentul 48
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului.

Aroma, pulpa şi celulele din suc, care sunt 
separate în timpul prelucrării, pot fi
restituite aceluiaşi suc.

Or. en

Justificare

Formularea folosită în Directiva 2001/112/CE în vigoare. Pentru a nu induce în eroare 
consumatorii, este adecvat ca, în cazul sucurilor de fructe, numai aroma, pulpa şi celulele din 
suc, care sunt separate în timpul prelucrării pot fi restituite aceluiaşi suc.

Amendamentul 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului.

Pulpa şi celulele obţinute prin procedee 
fizice adecvate din aceeaşi specie de fructe 
pot fi restituite sucului.

Or. en

Justificare

Sucul pur obţinut direct prin presare nu poate fi modificat cu arome. Adaosul de arome 
modifică trăsăturile acestui produs natural.
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Amendamentul 50
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La producerea sucului de fructe, este 
autorizat amestecul de suc de fructe cu 
piure de fructe.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest procedeu nu a fost autorizat până acum şi nu ar trebui permis în viitor, întrucât ar 
induce în eroare consumatorii în privinţa modului în care percep „sucul de fructe”.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul obţinut prin reconstituirea
sucului de fructe concentrat, definit în 
partea I punctul 2, cu apă potabilă care 
îndeplineşte criteriile Directivei 98/83/CE 
a Consiliului din 3 noiembrie 1998 
privind calitatea apei destinate 
consumului uman*.

Produsul obţinut prin restituirea sucului de 
fructe concentrat a apei extrase din 
respectivul suc în timpul concentrării,
precum şi prin restituirea aromei, şi, după 
caz, a pulpei şi celulelor pierdute. Apa 
adăugată trebuie să prezinte caracteristici 
adecvate, în special din punct de vedere 
chimic, microbiologic şi organoleptic, 
astfel încât să se garanteze calităţile 
esenţiale ale sucului.

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

Justificare

Apa utilizată pentru a reconstitui un suc din concentrat trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii pentru a menţine caracteristicile fizice, chimice şi nutriţionale esenţiale ale unui suc 
mediu obţinut din fructe de acelaşi fel. Numai calitatea apei nu este suficientă întotdeauna. 
Prin urmare, normele actuale potrivit cărora apa trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
ar trebui aplicate în continuare.

Amendamentul 52
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul obţinut prin reconstituirea sucului 
de fructe concentrat, definit în partea I 
punctul 2, cu apă potabilă care îndeplineşte 
criteriile Directivei 98/83/CE a Consiliului 
din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman*.

Produsul obţinut prin reconstituirea sucului 
de fructe concentrat, definit în partea I 
punctul 2, cu apă potabilă care îndeplineşte 
criteriile Directivei 98/83/CE a Consiliului 
din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman* şi prezintă 
caracteristici adecvate, în special din 
punct de vedere chimic, microbiologic şi 
organoleptic, astfel încât să se garanteze 
calităţile esenţiale ale sucului.

Or. en

Justificare

Formulare folosită în Directiva 2001/211/CE în vigoare.

Amendamentul 53
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera b – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul obţinut prin reconstituirea sucului 
de fructe concentrat, definit în partea I 
punctul 2, cu apă potabilă care îndeplineşte 
criteriile Directivei 98/83/CE a Consiliului 
din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman*.

Produsul obţinut prin reconstituirea sucului 
de fructe concentrat, definit în partea I 
punctul 2, cu apă potabilă care îndeplineşte 
criteriile Directivei 98/83/CE a Consiliului 
din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman* şi ale 
orientărilor naţionale stabilite de mulţi 
ani.

Or. en

Justificare

Directiva 98/83/CE a stabilit criterii minime de calitate a apei care pot fi completate de 
orientări naţionale mai stricte pentru sucurile din concentrat de fructe.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera b – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului.

Aroma şi, după caz, pulpa şi celulele sunt
obţinute prin procedee fizice adecvate din
sucul de fructe în cauză sau din aceeaşi 
specie de fructe şi restituite sucului de 
fructe.

Or. de

Justificare

Sucurile de fructe obţinute din concentrat sunt supuse unor cerinţe stricte privind calitatea 
pentru a garanta producţia de sucuri de mare calitate care sunt cât mai apropiate de sucurile 
neconcentrate. În conformitate cu dispoziţiile actuale aroma trebuie restituită sucului de 
fructe obţinut din concentrat. Comisia propune transformarea acestei obligaţii într-o măsură 
voluntară. Această modificare ar provoca o scădere uriaşă a calităţii, iar consumatorii ar fi 
induşi în eroare.
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Amendamentul 55
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 1 – litera b – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului.

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin 
procedee fizice adecvate din aceeaşi specie 
de fructe pot fi restituite sucului. În cazul 
în care aroma este restituită, adaosul de 
aromă trebui precizat pe eticheta sucului 
de fructe.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui informaţi, dacă aroma este restituită unui suc de fructe obţinut din 
concentrat.

Amendamentul 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă şi/sau de 
zaharuri şi/sau de miere la produsele 
definite în partea I punctele 1, 2, 3 şi 4, la 
piureul de fructe şi/sau la piureul de fructe 
concentrat şi/sau la un amestec din aceste 
produse şi care, în plus, îndeplineşte 
cerinţele din anexa IV.

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă, cu sau fără 
adaosul de zaharuri şi/sau de miere, la 
produsele definite în partea I punctele 1, 2, 
3 şi 4, la piureul de fructe şi/sau la piureul 
de fructe concentrat şi/sau la un amestec 
din aceste produse şi care, în plus, 
îndeplineşte cerinţele din anexa IV.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este logic: adaosul de apă este întotdeauna necesar pentru a obţine un 
nectar; adaosul de îndulcitori este opţional.

Amendamentul 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă şi/sau de 
zaharuri şi/sau de miere la produsele 
definite în partea I punctele 1, 2, 3 şi 4, la 
piureul de fructe şi/sau la piureul de fructe 
concentrat şi/sau la un amestec din aceste 
produse şi care, în plus, îndeplineşte 
cerinţele din anexa IV.

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă, cu sau fără 
adaosul de zaharuri şi/sau de miere, la 
produsele definite în partea I punctele 1, 2, 
3 şi 4, la piureul de fructe şi/sau la piureul 
de fructe concentrat şi/sau la un amestec 
din aceste produse şi care, în plus, 
îndeplineşte cerinţele din anexa IV.

Or. it

Justificare

Se urmăreşte corectarea unei erori de substanţă care privează de sens definiţia nectarului de 
fructe. Adaosul de apă este necesar, dar adaosul de zahăr este opţional.

Amendamentul 58
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă şi/sau de 
zaharuri şi/sau de miere la produsele 
definite în partea I punctele 1, 2, 3 şi 4, la 

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă, cu sau fără 
adaosul de zaharuri şi/sau de miere, la 
produsele definite în partea I punctele 1, 2, 
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piureul de fructe şi/sau la piureul de fructe 
concentrat şi/sau la un amestec din aceste 
produse şi care, în plus, îndeplineşte 
cerinţele din anexa IV.

3 şi 4, la piureul de fructe şi/sau la piureul 
de fructe concentrat şi/sau la un amestec 
din aceste produse şi care, în plus, 
îndeplineşte cerinţele din anexa IV.

Or. it

Justificare

Se urmăreşte corectarea unei erori de substanţă care privează de sens definiţia nectarului de 
fructe. Adaosul de apă este necesar, dar adaosul de zahăr este opţional.

Amendamentul 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă şi/sau de 
zaharuri şi/sau de miere la produsele 
definite în partea I punctele 1, 2, 3 şi 4, la 
piureul de fructe şi/sau la piureul de fructe 
concentrat şi/sau la un amestec din aceste 
produse şi care, în plus, îndeplineşte 
cerinţele din anexa IV.

Produsul fermentabil, dar nefermentat, 
obţinut prin adăugarea de apă, cu sau fără 
adaosul de zaharuri şi/sau de miere, la 
produsele definite în partea I punctele 1, 2, 
3 şi 4, la piureul de fructe şi/sau la piureul 
de fructe concentrat şi/sau la un amestec 
din aceste produse şi care, în plus, 
îndeplineşte cerinţele din anexa IV.

Or. it

Amendamentul 60
Giommaria Uggias

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul nectarurilor de fructe produse 
fără adaos de zahăr sau cu o valoare 

eliminat
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energetică scăzută, zaharurile pot fi 
înlocuite total sau parţial cu îndulcitori, 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1333/2008.

Or. it

Amendamentul 61
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea II – punctul 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Aroma, pulpa şi celulele restituite 
sucurilor de fructe, nectarurilor de fructe, 
sucurilor de fructe obţinute din concentrate 
şi sucurilor de fructe concentrate pot 
proveni de la aceeaşi specie de fructe.

– Aroma, pulpa şi celulele restituite 
sucurilor de fructe definite în partea I 
punctul 1 litera (a) trebuie să fi fost 
separate de sucul respectiv în timpul 
prelucrării, în timp ce aroma, pulpa şi 
celulele restituite sucurilor de fructe 
obţinute din concentrate, nectarurilor şi 
sucurilor de fructe concentrate pot proveni,
de asemenea, din suc de fructe de acelaşi 
tip.

Or. en

Justificare

Formulare folosită în Directiva 2001/112/CE în vigoare. Pentru a nu induce în eroare 
consumatorii, este adecvat ca, în cazul sucurilor de fructe, numai aroma, pulpa şi celulele din 
suc, care sunt separate în timpul prelucrării pot fi restituite aceluiaşi suc.

Amendamentul 62
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea II – punctul 2 – liniuţa 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Adaosul de zaharuri şi/sau de miere este 
autorizat numai în cazul nectarurilor (până 
la 20% din greutatea totală a produsului 
finit) şi al unor produse specifice 
menţionate în anexa III.

– Adaosul de zaharuri şi/sau de miere este 
autorizat numai în cazul nectarurilor (până 
la 20% din greutatea totală a produsului 
finit) şi al unor produse specifice 
menţionate în anexa III.

Adaosul de zaharuri este autorizat:
- pentru a ajusta gustul acid, cantitatea de 
zaharuri adăugată, exprimată ca 
substanţă uscată, neputând depăşi 15 g pe 
litru de suc,
- pentru îndulcire, cantitatea de zaharuri 
adăugată, exprimată ca substanţă uscată, 
neputând depăşi 150 g pe litru de suc, în 
măsura în care cantitatea totală de zahăr 
adăugată atât pentru ajustarea gustului 
acid, cât şi pentru îndulcire nu depăşeşte 
150g per litru.

Or. en

Justificare

Formulare folosită în Directiva 2001/112/CE în vigoare.

Amendamentul 63
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea II – punctul 2 – liniuţa 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sucul obţinut din Citrus reticulata şi/sau 
hibrizi de Citrus reticulata poate fi 
adăugat sucului de portocale în proporţie 
de maximum 10% de substanţă uscată 
solubilă de Citrus reticulata din cantitatea 
totală de substanţe uscate solide de suc de 
portocale. Un astfel de adaos trebuie 
menţionat în lista ingredientelor, aşa cum 
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prevede legislaţia în vigoare. 

Or. es

Amendamentul 64
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Anexă
Directiva 2001/112/CE 
Anexa I – partea II – punctul 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul produselor specifice menţionate 
în anexa III, este interzisă adăugarea în 
acelaşi timp, la acelaşi produs, a 
zaharurilor şi a sucului de lămâie sau de 
lămâie verde, concentrat sau nu, sau a 
agenţilor acidifianţi autorizaţi de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Este interzisă adăugarea în acelaşi timp, la 
acelaşi produs, a zaharurilor şi a sucului de 
lămâie sau de lămâie verde, concentrat sau 
nu, sau a agenţilor acidifianţi autorizaţi de 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Or. en

Justificare

Este interzis adaosul de zahăr şi de sucuri sau agenţi acidifianţi la orice produs, în 
conformitate cu Directiva 2001/112/CE. Nu este necesară schimbarea acestei dispoziţii.


