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Ändringsförslag 16
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att främja fri rörlighet för 
fruktjuicer och vissa liknande produkter 
inom Europeiska unionen innehåller rådets 
direktiv 2001/112/EG av den 20 december 
2001 om fruktjuice och vissa liknande 
produkter avsedda som livsmedel särskilda 
bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Reglerna bör 
anpassas till den tekniska utvecklingen 
och det bör tas hänsyn till uppdateringen 
av relevanta internationella standarder, 
särskilt Codexstandarden för fruktjuicer 
och fruktnektar (Codex Stan 247-2005), 
vilken antogs vid det 28:e mötet i Codex 
Alimentarius-kommissionen den 4–9 juli 
2005, samt den uppförandekod som 
antagits av European Fruit juice 
Association (AIJN).

(1) För att främja fri rörlighet för 
fruktjuicer och vissa liknande produkter 
inom Europeiska unionen innehåller rådets 
direktiv 2001/112/EG av den 20 december 
2001 om fruktjuice och vissa liknande 
produkter avsedda som livsmedel särskilda 
bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Reglerna bör 
anpassas.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen allmän hänvisning till Codexstandarderna.

Ändringsförslag 17
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att främja fri rörlighet för 
fruktjuicer och vissa liknande produkter 
inom Europeiska unionen innehåller rådets 

(1) För att säkerställa att fruktjuicer är 
tydligt märkta och att konsumenterna kan 
skilja mellan olika typer av produkter och 
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direktiv 2001/112/EG av den 
20 december 2001 om fruktjuice och vissa 
liknande produkter avsedda som livsmedel 
särskilda bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Reglerna bör 
anpassas till den tekniska utvecklingen och 
det bör tas hänsyn till uppdateringen av 
relevanta internationella standarder, 
särskilt Codexstandarden för fruktjuicer 
och fruktnektar (Codex Stan 247-2005), 
vilken antogs vid det 28:e mötet i Codex 
Alimentarius-kommissionen den 4–9 juli 
2005, samt den uppförandekod som 
antagits av European Fruit juice 
Association (AIJN).

för att främja fri rörlighet för fruktjuicer 
och vissa liknande produkter inom 
Europeiska unionen innehåller rådets 
direktiv 2001/112/EG av den 
20 december 2001 om fruktjuice och vissa 
liknande produkter avsedda som livsmedel 
särskilda bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Reglerna bör 
anpassas till den tekniska utvecklingen och 
det bör i förekommande fall tas hänsyn till 
uppdateringen av relevanta internationella 
standarder, särskilt Codexstandarden för 
fruktjuicer och fruktnektar (Codex Stan 
247-2005), vilken antogs vid det 
28:e mötet i Codex Alimentarius-
kommissionen den 4–9 juli 2005, samt den 
uppförandekod som antagits av European 
Fruit juice Association (AIJN).

Or. en

Ändringsförslag 18
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Codexstandarden innehåller 
framförallt kvalitets- och märkningskrav 
för fruktjuicer och liknande produkter.
AIJN:s uppförandekod innehåller 
kvalitetskrav för fruktjuice som framställs 
av koncentrat och används internationellt 
som referensstandard för självreglering i 
fruktjuiceindustrin. Direktiv 2001/112/EG 
bör därför i görligaste mån anpassas efter 
dessa standarder.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 19
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Codexstandarden innehåller 
framförallt kvalitets- och märkningskrav 
för fruktjuicer och liknande produkter.
AIJN:s uppförandekod innehåller 
kvalitetskrav för fruktjuice som framställs 
av koncentrat och används internationellt 
som referensstandard för självreglering i 
fruktjuiceindustrin. Direktiv 2001/112/EG 
bör därför i görligaste mån anpassas efter 
dessa standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Det behövs ingen hänvisning till Codexstandarden och AIJN:s uppförandekod.

Ändringsförslag 20
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/13/EG av den 
20 mars 2000 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
märkning, presentation och reklam i fråga 
om livsmedel, särskilt artikel 7.2 och 7.5 i 
detta, bör tillämpas på vissa villkor. Det 
bör klart anges när en produkt är en 
blandning av fruktjuice och fruktjuice av 
koncentrat, och, när det gäller 
fruktnektar, när den har erhållits helt 
eller delvis från en koncentrerad produkt.
Ingrediensförteckningen på märkningen 
bör innehålla namnen på såväl de 

(3) Utan att det påverkar bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om märkning, presentation och 
reklam i fråga om livsmedel bör de 
specifika bestämmelserna i 
direktiv 2001/112/EG om märkningen av 
fruktjuicer och liknande produkter ändras 
så att de stämmer överens med de nya 
bestämmelserna om tillåtna ingredienser, 
såsom de som gäller tillsats av socker, 
vilka inte längre är tillåtna i fruktjuicer.



PE464.677v02-00 6/31 AM\865788SV.doc

SV

fruktjuicer som de fruktjuicer av 
koncentrat som använts.

Or. en

Ändringsförslag 21
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – inledningen
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 3 ska punkterna 3 och 4
ersättas med följande:

(1) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

Or. it

Ändringsförslag 22
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.4 ska upphöra att gälla.

Or. it

Ändringsförslag 23
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När produkten framställs av två eller 
flera fruktsorter, förutom när citronjuice 
och limejuice används enligt de villkor 
som fastställs i del II.2 i bilaga I, ska 
beteckningen åtföljas av en uppräkning av 
de använda fruktsorterna i fallande ordning 
efter den mängd av fruktjuice eller 
fruktpuré som ingår. Emellertid kan, för 
produkter som framställs av tre eller flera 
fruktsorter, uppgiften om en av de använda 
sorterna ersättas av orden "blandad frukt", 
av ett liknande uttryck eller av antalet 
använda fruktsorter.

3. När produkten framställs av två eller 
flera fruktsorter, förutom när citronjuice 
och limejuice används enligt de villkor 
som fastställs i del II.2 i bilaga I, ska 
beteckningen åtföljas av en uppräkning av 
de använda fruktsorterna i fallande ordning 
efter den mängd av fruktjuice eller 
fruktpuré som ingår. Emellertid kan, för 
produkter som framställs av tre eller flera 
fruktsorter, uppgiften om en av de använda 
sorterna ersättas av orden "blandad frukt", 
av ett liknande uttryck eller av antalet 
använda fruktsorter. Under alla 
omständigheter måste alla fruktsorter som 
används anges i ingrediensförteckningen 
i fallande mängdordning och följas av 
kvantitet, uttryckt i procentandel, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […] om 
tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna.
Om en fruktsort anges i produktnamnet, 
måste produktens huvudnamn motsvara 
den dominerande fruktsorten. 

Or. en

Motivering

Alla fruktsorter som används måste stå med i ingrediensförteckningen, även om de inte nämns 
i produktnamnet. Produktens huvudnamn måste motsvara den dominerande fruktsorten så att 
man undviker att exempelvis en juice som innehåller 80 procent äppeljuice, 10 procent 
blåbärsjuice och 10 procent hallonjuice kallas blåbärs- och hallonjuice.

Ändringsförslag 24
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bilder på förpackningen får inte 
vilseleda konsumenten angående juicens 
faktiska sammansättning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör enligt dokumentationen som rör livsmedelsinformation till 
konsumenterna gälla för alla livsmedel. Eftersom det största problemet i detta avseende för 
närvarande rör fruktjuicer bör denna bestämmelse också finnas med i sektorsspecifik 
lagstiftning.

Ändringsförslag 25
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Användningen av fruktpuréer 
och/eller koncentrerad fruktpuré ska 
också anges i ingrediensförteckningen.

Or. en

Motivering

Konsumenterna har rätt att veta om puréer har använts i tillverkningsprocessen, eftersom de 
kanske föredrar produkter av högre kvalitet.
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Ändringsförslag 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

utgår

Or. it

Motivering

Första delen i punkt 4 är en upprepning av vad som redan på ett korrektare sätt föreskrivs i 
bilaga I.5 till kommissionens förslag. Den andra delen innebär emellertid att enbart nektar 
diskrimineras stort eftersom tillsats av socker måste anges särskilt, något som redan framgår 
av ingrediensförteckningen.

Ändringsförslag 27
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 28
Renate Sommer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung.”

Or. de

Ändringsförslag 29
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker, honung 
eller sötningsmedel.

I sådana fall bör tillsatsen av socker, 
honung eller sötningsmedel åtminstone 
stå med i ingrediensförteckningen på 
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etiketten, i enlighet med 
direktiv 2000/13/EG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om 
sötningsmedel för användning i 
livsmedel1. Omnämnandet av tillsatsen 
ska följas av en uppgift om den maximala 
kvantiteten tillsatt socker, beräknad som 
torrsubstans och uttryckt i gram per liter. 
Vid nästa översyn av detta direktiv och 
under förutsättning att ingen 
diskriminering görs i förhållande till 
andra läskande drycker ska 
försäljningsnamnet innehålla orden 
”sötad” eller ”med tillsats av socker”, följt 
av en uppgift om den maximala 
kvantiteten tillsatt socker, beräknad som 
torrsubstans och uttryckt i gram per liter.”

____________
1 EGT L 237, 10.9.1994, s. 3.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag om ytterligare märkningskrav för nektar där socker har tillsatts är 
intressant ur näringssynpunkt och som fullständig information till konsumenterna. Det är 
dock svårt att genomföra nu eftersom det skulle innebära en diskriminering av nektar 
gentemot andra slags drycker såsom läskedrycker eller kolsyrade fruktdrycker. Därav denna 
tvåstegsstrategi.

Ändringsförslag 30
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
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socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter. Om enbart honung har tillsatts kan 
försäljningsnamnet omfatta orden ”med 
tillsats av honung” i stället för ”sötad.”

Or. en

Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att uppmuntra till sötning av nektar med honung i stället för 
med socker. 

Ändringsförslag 31
Giommaria Uggias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. I sådana fall ska tillsatsen stå 
med i ingrediensförteckningen, i enlighet 
med gällande lagstiftning, med uppgift om 
den maximala kvantitet socker som 
tillsatts, beräknad som torrsubstans och 
uttryckt i gram per liter.

För honung ska, om det inte är fråga om 
naturlig honung, även alla dess 
beståndsdelar och/eller dess glukoshalt 
anges.”

Or. it

Ändringsförslag 32
Elena Oana Antonescu
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker, honung 
eller andra naturliga sötningsmedel. I 
sådana fall ska försäljningsnamnet omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” och tillsatta sötningsmedel ska 
anges i ingrediensförteckningen med en 
uppgift om den maximala kvantitet socker 
som tillsatts, beräknad som torrsubstans
och uttryckt i gram per liter.”

Or. en

Ändringsförslag 33
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker, honung 
eller sötningsmedel. I sådana fall ska den 
maximala kvantitet socker som tillsatts och 
den typ av socker som tillsats anges tydligt 
i ingrediensförteckningen på etiketten.”

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör tydligt kunna se vilken typ och kvantitet av socker som tillsatts i 
nektarprodukter för att kunna göra hälsomässiga överväganden.
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Ändringsförslag 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter.”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker, honung 
eller sötningsmedel. I sådana fall ska 
tillsatsen stå med i 
ingrediensförteckningen, i enlighet med 
gällande lagstiftning.”

Or. it

Ändringsförslag 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Påståendet ”utan tillsats av socker” 
får användas för märkning av fruktjuicer 
som ingår i kategori 1 i bilaga I, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.

Or. en
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Motivering

Påståendet ”utan tillsats av socker” är välkänt för konsumenterna och bör åter tillåtas så att 
de lättare kan välja hälsosamma produkter.

Ändringsförslag 36
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Texten ”utan tillsats av socker” får 
användas för märkning av fruktjuicer, i
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.

Or. en

Motivering

Påståendet ”utan tillsats av socker” är välkänt för konsumenterna och gör att man kan skilja 
mellan liknande produkter. Om påståendet inte längre skulle tillåtas skulle detta vara 
förvirrande och vilseledande för konsumenterna.

Ändringsförslag 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Näringspåståendet ”utan tillsats av 
socker” får användas för märkning av 
fruktjuicer, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel.

Or. it

Motivering

Det måste uttryckligen framhållas att påståendet ”utan tillsats av socker” får användas för 
att informera konsumenterna om denna produkt. Annars skulle denna information inte framgå 
enbart av att socker inte nämns i ingrediensförteckningen och detta påstående skulle inte 
kunna användas för produkten ”juice”, som lagstiftningsmässigt bara får bestå av frukt, 
medan det skulle kunna fortsätta att användas för liknande produkter (t.ex. fruktdrycker och 
nektar utan tillsats av socker).

Ändringsförslag 38
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Näringspåståendet ”utan tillsats av 
socker” får användas för märkning av 
fruktjuicer, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1924/2006 av 
den 20 december 2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel1.
_____________
EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. it

Motivering

Det måste uttryckligen framhållas att påståendet ”utan tillsats av socker” får användas för 
att informera konsumenterna om denna produkt. Annars skulle denna information inte framgå 
enbart av att socker inte nämns i ingrediensförteckningen och detta påstående skulle inte 
kunna användas för produkten ”juice”, som lagstiftningsmässigt bara får bestå av frukt, 
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medan det skulle kunna fortsätta att användas för liknande produkter (t.ex. fruktdrycker och 
nektar utan tillsats av socker).

Ändringsförslag 39
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kontroller måste göras för att 
säkerställa att inga fruktkärnor 
förekommer i den slutliga juiceprodukten. 
Om kärnor kan förekomma i den slutliga 
juiceprodukten bör detta tydligt anges på 
märkningen.

Or. en

Motivering

Vissa konsumenter kan få allergiska reaktioner av kärnor när de dricker fruktjuicer. Tydlig 
märkning kan bidra till att skydda konsumenterna mot sådana reaktioner.

Ändringsförslag 40
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om bearbetningsmetoder eller ämnen 
har använts i enlighet med del II.3 i 
bilaga I, ska detta anges på märkningen.
Tillsats av extra fruktkött eller celler i 
fruktjuice enligt bilaga II ska anges på 
märkningen.
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Or. en

Ändringsförslag 41
Janusz Wojciechowski

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande punkt 6a 
läggas till:
”6a. Användningen av vilseledande eller 
tvetydiga namn, såsom ’naturlig juice’, 
som ger intrycket att juicen har 
framställts av färsk frukt när så inte är 
fallet ska vara förbjuden.”

Or. pl

Ändringsförslag 42
Renate Sommer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I märkningen av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I punkt 2 i bilaga I, som inte är 
avsedd för direkt konsumtion, ska tillsatt 
citronjuice, limejuice eller 
surhetsreglerande medel (som är tillåtna 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning 1333/2008/EG av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser) 
anges. Denna upplysning ska stå på 
förpackningen, på en etikett på 
förpackningen eller i en medföljande 
handling.

I märkningen av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I punkt 2 i bilaga I, som inte är 
avsedd för direkt konsumtion, ska tillsatt 
citronjuice, limejuice eller 
surhetsreglerande medel (som är tillåtna 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning 1333/2008/EG av den 
16 december 2008 om livsmedelstillsatser) 
anges. Denna upplysning ska stå på 
förpackningen.
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Or. de

Ändringsförslag 43
Giommaria Uggias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 7 a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet eller rådet kan resa 
invändningar mot en delegerad rättsakt 
inom två månader från och med dagen för 
dess anmälan. Denna tidsfrist ska förlängas 
med en månad om Europaparlamentet eller 
rådet tar initiativ till detta.

3. Europaparlamentet eller rådet kan resa 
invändningar mot en delegerad rättsakt 
inom sex månader från och med dagen för 
dess anmälan. Denna tidsfrist ska förlängas 
med en månad om Europaparlamentet eller 
rådet tar initiativ till detta.

Or. it

Ändringsförslag 44
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Övergångsperiod

En 18 månaders övergångsperiod ska 
införas från och med dagen för 
införlivandet av detta direktiv, så att 
nuvarande lager på marknaden kan säljas 
slut och för att ge möjlighet till en tids 
anpassning till den nya lagstiftningen.

Or. ro

Ändringsförslag 45
Frédérique Ries
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast 
arton månader efter det att direktivet trätt i 
kraft. De ska genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dem och bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast 
trettio månader efter det att direktivet trätt 
i kraft. De ska genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dem och bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

En trettio månaders övergångsperiod är en kompromiss mellan de arton månader som 
kommissionen föreslår och de trettiosex månader som föredraganden föreslår i 
ändringsförslag 10. Denna period kommer också att göra det möjligt för producenterna att 
samordna de ändringar av märkningarna som kommer att införas i och med den framtida 
förordningen om livsmedelsinformation.

Ändringsförslag 46
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast 
arton månader efter det att direktivet trätt i 
kraft. De ska genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dem och bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast tre år efter 
det att direktivet trätt i kraft. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell över dem och 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Fruktjuicer och nektar är ofta förpackade i kartonger som är dyra att byta ut, och en 
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övergångsperiod på tre år gör att lagren kan säljas slut. Denna period kommer också att göra 
det möjligt för producenterna att samordna de ändringar av märkningarna som kommer att 
införas i och med förordningen om livsmedelsinformation.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas 
fruktjuicen.

Aromer, fruktkött och celler från 
fruktjuice vilka avskilts under processen
får tillsättas fruktjuicen.

Or. de

Motivering

Kommissionen föreslår att man ska tillåta tillsättning av aromer, fruktkött och celler från 
samma fruktarter istället för att som i nuvarande direktiv endast tillåta att aromer som 
kommer från samma produktionsprocess tillsätts icke koncentrerad juice. Man bör dock hålla 
fast vid detta för att även i fortsättningen kunna erbjuda produkter av hög kvalitet och för att 
tillgodose konsumenternas efterfrågan. Man ska sträva efter en naturlig produkt som är så 
lite bearbetad som möjligt.

Ändringsförslag 48
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas 
fruktjuicen.

Aromer, fruktkött och celler från juice som 
avskilts under processen får åter tillsättas 
samma fruktjuice.



PE464.677v02-00 22/31 AM\865788SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Denna lydelse används  i det nu gällande direktivet 2001/112/EG. För att inte vilseleda 
konsumenterna bör endast aromer, fruktkött och celler från juice vilka avskilts under 
processen åter tillsättas samma fruktjuice.

Ändringsförslag 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas 
fruktjuicen.

Fruktkött och celler som genom lämpliga 
fysiska processer erhållits från samma 
fruktarter får åter tillsättas fruktjuicen.

Or. en

Motivering

Ren pressad juice får inte ändras med aromer, eftersom detta skulle ändra den naturliga 
produktens egenskaper.

Ändringsförslag 50
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led a – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandning av fruktjuice med fruktpuré 
tillåts vid framställning av fruktjuice.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta har inte varit tillåtit hittills och bör inte tillåtas i framtiden, eftersom det skulle 
vilseleda konsumenterna i fråga om uppfattningen om vad fruktjuice är.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den produkt som erhålls genom 
rekonstituering av koncentrerad 
fruktjuice enligt del I.2 med dricksvatten 
som uppfyller kriterierna i rådets 
direktiv 98/83/EG av den 3 november 
1998 om kvaliteten på dricksvatten*.

Den produkt som erhålls genom att till den 
koncentrerade fruktjuicen tillföra det 
vatten som utvanns vid koncentreringen 
och de aromer, samt i förekommande fall 
fruktkött och celler, som gick förlorade ur 
juicen. Det vatten som tillsätts ska ha 
lämpliga egenskaper, särskilt ur kemisk, 
mikrobiologisk och organoleptisk 
synvinkel, så att juicens viktigaste 
egenskaper säkerställs.

____________
* EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. de

Motivering

Även det vatten som används för att framställa fruktjuice från koncentrerad fruktjuice måste 
uppfylla vissa krav för att bevara de viktigaste fysiska, kemiska och näringsmässiga 
egenskaperna hos en genomsnittlig typ av juice som framställts av samma sorts frukt. Rent 
dricksvatten är inte alltid tillräckligt. De bestämmelser som säger att vattnet måste uppfylla 
vissa krav bör därför fortsätta att gälla.

Ändringsförslag 52
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
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Bilaga I – del I – led 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den produkt som erhålls genom 
rekonstituering av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I.2 med dricksvatten som 
uppfyller kriterierna i rådets direktiv 
98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten.

Den produkt som erhålls genom 
rekonstituering av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I.2 med dricksvatten som 
uppfyller kriterierna i rådets direktiv 
98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten och har 
lämpliga egenskaper, särskilt ur kemisk, 
mikrobiologisk och organoleptisk 
synvinkel, så att juicens viktigaste 
egenskaper säkerställs.

Or. en

Motivering

Denna lydelse används i det nu gällande direktivet 2001/211/EG.

Ändringsförslag 53
Frédérique Ries

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den produkt som erhålls genom 
rekonstituering av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I.2 med dricksvatten som 
uppfyller kriterierna i rådets 
direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 
om kvaliteten på dricksvatten.

Den produkt som erhålls genom 
rekonstituering av koncentrerad fruktjuice 
enligt del I.2 med dricksvatten som 
uppfyller kriterierna i rådets direktiv 
98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten och/eller 
fleråriga nationella riktlinjer.

Or. en

Motivering

I direktiv 98/83/EG fastställs minimikvalitetsnormer för vatten, vilka skulle kunna 
kompletteras med strängare nationella riktlinjer för fruktjuice som erhållits från koncentrat. 
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Ändringsförslag 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led b – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas
fruktjuicen.

Aromer och i förekommande fall fruktkött 
och celler erhålls genom lämpliga fysiska 
processer från samma fruktjuice eller från 
fruktjuicer från samma fruktarter och
tillsätts fruktjuicen.

Or. de

Motivering

Det ställs höga kvalitetskrav på fruktjuicer från koncentrerad fruktjuice för att garantera att 
de juicer som framställs är av hög kvalitet och ligger så nära icke koncentrerad juice som 
möjligt. Enligt gällande bestämmelser ska aromer åter tillföras fruktjuice från koncentrerad 
fruktjuice. Kommissionen föreslår att detta ska vara frivilligt, och inte längre en skyldighet. 
Detta skulle dock drastiskt försämra kvaliteten och vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag 55
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 1 – led b – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas 
fruktjuicen.

Aromer, fruktkött och celler som genom 
lämpliga fysiska processer erhållits från 
samma fruktarter får åter tillsättas 
fruktjuicen. När aromer åter tillsätts  
måste tillsatsen av aromer framgå på 
fruktjuiceproduktens etikett.

Or. en
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Motivering

Konsumenter bör informeras när aromer åter tillsätts en fruktjuiceprodukt som erhållits från 
koncentrat.

Ändringsförslag 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten och/eller sockerarter 
och/eller honung tillsätts produkter som 
definieras i del I.1–I.4, fruktpuré och/eller 
koncentrerad fruktpuré och/eller en 
blandning av dessa produkter, och som i 
övrigt uppfyller kraven i bilaga IV.

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten med eller utan tillsats av
sockerarter och/eller honung tillsätts 
produkter som definieras i del I.1–I.4, 
fruktpuré och/eller koncentrerad fruktpuré 
och/eller en blandning av dessa produkter, 
och som i övrigt uppfyller kraven i 
bilaga IV.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget föranleds av att vatten alltid måste tillsättas för att erhålla nektar; det är 
tillsatsen av sötningsmedel som är valfri.

Ändringsförslag 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten och/eller sockerarter 
och/eller honung tillsätts produkter som 
definieras i del I.1–I.4, fruktpuré och/eller 

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten med eller utan tillsats av
sockerarter och/eller honung tillsätts 
produkter som definieras i del I.1–I.4, 
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koncentrerad fruktpuré och/eller en 
blandning av dessa produkter, och som i 
övrigt uppfyller kraven i bilaga IV.

fruktpuré och/eller koncentrerad fruktpuré 
och/eller en blandning av dessa produkter, 
och som i övrigt uppfyller kraven i 
bilaga IV.

Or. it

Motivering

Korrigering av ett sakfel som gör att definitionen av nektar blir meningslös. Tillsatsen av 
vatten är nödvändig, medan tillsatsen av socker är valfri.

Ändringsförslag 58
Oreste Rossi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten och/eller sockerarter 
och/eller honung tillsätts produkter som 
definieras i del I.1–I.4, fruktpuré och/eller 
koncentrerad fruktpuré och/eller en 
blandning av dessa produkter, och som i 
övrigt uppfyller kraven i bilaga IV.

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten med eller utan tillsats av
sockerarter och/eller honung tillsätts 
produkter som definieras i del I.1–I.4, 
fruktpuré och/eller koncentrerad fruktpuré 
och/eller en blandning av dessa produkter, 
och som i övrigt uppfyller kraven i 
bilaga IV.

Or. it

Motivering

Korrigering av ett sakfel som gör att definitionen av nektar inte stämmer överens med den nya 
artikel 3.4 som föreslås i denna ändringsakt. Tillsatsen av vatten är nödvändig, medan 
tillsatsen av socker och/eller honung är valfri.

Ändringsförslag 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
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Bilaga I – del I – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten och/eller sockerarter 
och/eller honung tillsätts produkter som 
definieras i del I.1–I.4, fruktpuré och/eller 
koncentrerad fruktpuré och/eller en 
blandning av dessa produkter, och som i 
övrigt uppfyller kraven i bilaga IV.

En jäsbar men ojäst produkt som erhålls 
genom att vatten med eller utan tillsats av
sockerarter och/eller honung tillsätts 
produkter som definieras i del I.1–I.4, 
fruktpuré och/eller koncentrerad fruktpuré 
och/eller en blandning av dessa produkter, 
och som i övrigt uppfyller kraven i
bilaga IV.

Or. it

Ändringsförslag 60
Giommaria Uggias

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del I – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fruktnektar framställs utan tillsats av 
socker eller med låga energivärden får 
sockret helt eller delvis ersättas med 
sötningsmedel i enlighet med förordning 
(EG) nr 1333/2008.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 61
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del II – led 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Aromer, fruktkött och celler som åter – Aromer, fruktkött och celler som åter 
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tillsätts fruktjuice, nektar, fruktjuice från 
koncentrat och koncentrerad fruktjuice kan 
komma från samma fruktart.

tillsätts fruktjuice vilka definieras i del 
I.1a, ska ha separerats från den juicen 
under processen, medan aromer, fruktkött 
och celler som åter tillsätts fruktjuice från 
koncentrat, nektar och koncentrerad 
fruktjuice även kan komma från fruktjuice
av samma slag.

Or. en

Motivering

Denna lydelse används i det nu gällande direktivet 2001/112/EG. För att inte vilseleda 
konsumenterna bör endast aromer, fruktkött och celler från juice vilka avskilts under 
processen åter tillsättas till samma fruktjuice.

Ändringsförslag 62
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del II – led 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillsats av sockerarter och/eller honung 
tillåts endast i nektar (upp till 20 % av 
slutproduktens totalvikt) och i vissa 
specifika produkter i bilaga III.

– Tillsats av sockerarter och/eller honung 
tillåts endast i nektar (upp till 20 % av 
slutproduktens totalvikt) och i vissa 
specifika produkter i bilaga III.

Det är tillåtet att tillsätta olika sockerarter 
i följande mängder:
– Högst 15 g sockerarter, uttryckt som 
torrsubstans, får tillsättas per liter juice 
för att reglera surheten. 
– Högst 150 g sockerarter, uttryckt som 
torrsubstans, får tillsättas per liter juice 
för att söta produkten, förutsatt att den 
totala mängd socker som tillsatts, både för 
att reglera surheten och för att söta 
produkten, inte överstiger 150 g per liter. 

Or. en
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Motivering

Denna lydelse används i det nu gällande direktivet 2001/112/EG.

Ändringsförslag 63
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del II – led 2 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det är tillåtet att tillsätta juice från 
Citrus reticulata och/eller hybrider av 
Citrus reticulata i apelsinjuice i en 
kvantitet som inte överstiger 10 procent 
löslig substans av Citrus reticulata i 
förhållande till apelsinjuicens totala 
lösliga substans. Tillsatsen ska stå med i 
ingrediensförteckningen, i enlighet med 
gällande lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 64
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 2001/112/EG
Bilaga I – del II – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är förbjudet att samtidigt med 
sockerarter tillsätta citron- eller limejuice, i 
koncentrerad form eller ej, eller 
surhetsreglerande medel som är tillåtna 
enligt förordning (EG) nr 1333/2008, till 
samma produkt när det gäller de specifika 
produkter som avses i bilaga III.

Det är förbjudet att samtidigt med 
sockerarter tillsätta citron- eller limejuice, i 
koncentrerad form eller ej, eller 
surhetsreglerande medel som är tillåtna 
enligt förordning (EG) nr 1333/2008, till 
samma produkt.
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Or. en

Motivering

Det är enligt direktiv 2001/112/EG förbjudet att tillsätta både socker och surhetsreglerande 
juice eller medel till en produkt. Det finns ingen anledning att ändra detta.


