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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0490),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0278/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. januar 
20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 84 af 17.3.2011, s. 45.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at fremme den frie bevægelighed 
for frugtsaft og visse lignende produkter i 
Den Europæiske Union blev der i Rådets 
direktiv 2001/112/EF af 
20. december 2001 om frugtsaft og visse 
lignende produkter bestemt til konsum 
fastsat specifikke bestemmelser for 
fremstilling, sammensætning og mærkning 
af de pågældende produkter. Disse regler
bør tilpasses til den tekniske udvikling og 
til udviklingen i relevante internationale 
standarder, navnlig Codex-standarden for 
frugtsaft og nektar (Codex Stan 247-2005), 
der blev vedtaget af Codex Alimentarius-
Kommissionen på det 28. møde den 4.-9. 
juli 2005 og AIJN-kodeksen (Code of 
Practice of the European Fruit Juice 
Association).

(1) For at beskytte forbrugernes interesser 
og give dem så meget information som 
muligt, samt for at fremme den frie 
bevægelighed for frugtsaft og visse 
lignende produkter i Den Europæiske 
Union blev der i Rådets direktiv 
2001/112/EF af 20. december 2001 om 
frugtsaft og visse lignende produkter 
bestemt til konsum1 fastsat specifikke 
bestemmelser for fremstilling, 
sammensætning og mærkning af de 
pågældende produkter. Begreberne bør 
tydeliggøres og der bør opstilles klart 
adskilte kategorier for at tilpasse disse
regler til den tekniske udvikling og til 
udviklingen i relevante internationale 
standarder, navnlig Codex-standarden for 
frugtsaft og nektar (Codex Stan 247-2005), 
der blev vedtaget af Codex Alimentarius-
Kommissionen på det 28. møde den 4.-9. 
juli 2005 og AIJN-kodeksen (Code of 
Practice of the European Fruit Juice 
Association).
1 EUT L 10 af 12.1.2002, s. 58.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren tilslutter sig det restgrundlag, som Kommissionen foreslår (artikel 43), og 
fremhæver den rolle, som det parlamentariske udvalg med ansvar for at sikre forhold 
vedrørende fødevaresikkerhed og kvaliteten af frugtsafter og lignende produkter udfylder, idet 
mærkningen af disse produkter bør gennemgås med det formål at tydeliggøre eventuelle 
aspekter, der kan forvirre forbrugerne.



PR\864147DA.doc 7/17 PE456.779v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at undgå 
konkurrenceforvridning bør de regler, der 
fremkommer ved tilpasningen af 
direktivet til Codex, ligeledes finde 
anvendelse på alle produkter, der bringes 
i omsætning inden for EU, uanset om de 
er fremstillet i EU eller importeret fra 
tredjelande.

Or. es

Begrundelse

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Visse teknologiske fremgangsmåder, 
der kan bidrage til at forbedre specifikke 
aspekter af produktet, såsom farve eller 
surhedsgrad, kan tillades, forudsat at de 
ikke ændrer dets fysisk-kemiske, 
organoleptiske eller ernæringsmæssige 
egenskaber.

Or. es
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Begrundelse

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt for producenterne at tage nye fremgangsmåder i 
brug. Disse bør tillades, såfremt de indebærer en forbedring af produktet, og behøver ikke at 
blive nævnt på mærkningen, medmindre de i betydelig grad ændrer produktet.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Rådets direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker eller
honning. Salgsbetegnelsen skal indeholde 
angivelsen "sødet" eller "tilsat sukker", 
efterfulgt af en angivelse af den 
maksimale mængde tilsat sukker, beregnet 
som tørstof og udtrykt i gram pr. liter."

4. Nektarer og specifikke produkter i bilag 
III må sødes ved tilsætning af sukker,
honning eller sødemidler. I sådanne 
tilfælde skal tilsætningen fremgå af listen 
over ingredienser, jf. gældende 
lovgivning, og specificere den maksimale 
mængde tilsat sukker, beregnet som tørstof 
og udtrykt i gram pr. liter.

For så vidt angår honning, med 
undtagelse af naturlig honning, skal den 
fulde sammensætning og/eller 
glucoseindholdet fremgå.

Or. es

Begrundelse
Den fakultative angivelse "ikke tilsat sukker" bør tillades for frugtsaft (kategori 1, bilag I) og 
den obligatoriske angivelse "tilsat sukker" for nektar kan fjernes. Det er lovbefalet, at sukker 
fremgår af ingredienslisten, og nektar indeholder pr. definition sukkertilsætning. 
Forpligtelsen til at angive "tilsat sukker" er derfor tredobbelt overflødig. Der gælder ingen 
forpligtelse vedrørende så præcise angivelser for andre drikke med højt sukkerindhold, såsom 
sodavand.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Rådets direktiv 2001/112/EF 
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at hjælpe forbrugerne med at 
kunne skelne mellem frugtsaft og nektar, 
for så vidt angår deres sukkerindhold, 
tillades angivelsen "ikke tilsat sukker" for 
frugtsaft tilhørende kategori 1 i bilag I.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af, at visse forbrugergrupper har særlige behov (diabetikere, børn og personer 
med vægtproblemer), og at forbrugerne fortsat har svært ved at skelne mellem "frugtsaft" og 
"frugtnektar", for så vidt angår sukkerindholdet af disse, bør der gælde en undtagelse for de 
kategorier, der er omhandlet i denne ændring. Denne foranstaltning kan være af 
overgangsmæssig art.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Rådets direktiv 2001/112/EF 
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Som artikel 6a indsættes følgende:

Artikel 6a
Informationskampagner

Kommissionen og medlemsstaterne skal 
gennemføre informationskampagner, 
både generelt og på salgssteder, med 
henblik på at oplyse forbrugerne om de 
forskellige kategorier af frugtsaft og 
lignende produkter, der indføres med 
dette direktiv. 
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Or. es

Begrundelse

I betragtning af de nuværende vanskeligheder med at skelne mellem f.eks. "frugtsaft" og 
"nektar", er det essentielt at sørge for, at de kategorier, der defineres i Codex og indføres med 
dette direktiv, er tydelige at forstå for forbrugerne.  

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Rådets direktiv 2001/112/EF 
Artikel 7 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at bringe dette direktiv på 
linje med den tekniske udvikling og tage 
hensyn til udviklingen i relevante 
internationale standarder kan 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter tilpasse bilagene, undtagen bilag 
I, del I, og bilag II.

Med henblik på at bringe dette direktiv på 
linje med den tekniske udvikling og tage 
hensyn til udviklingen i relevante 
internationale standarder kan 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter tilpasse bilagene, undtagen bilag 
I, del I, bilag I, del II, punkt 2 (Tilladte 
ingredienser) og bilag II.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren mener, at i betragtning af de eksisterende uoverensstemmelser vedrørende 
aspekter såsom aromastoffer, bør beslutninger om tilføjelser til de autoriserede ingredienser 
ikke tages ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Rådets direktiv 2001/112/EF 
Artikel 7 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i dette direktiv, for en 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i dette direktiv, for en periode 
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ubegrænset periode. på fem år fra den sidste dato, hvorpå 
direktivet gennemføres i national ret. I det 
tilfælde at der ikke opstår nogen grunde 
til eller fremsættes eksplicit anmodning 
om at ændre specifikke aspekter af 
direktiver, anses denne periode for 
forlænget.  

Or. es

Begrundelse

I mangel af større ændringer, der kan begrunde en revision af direktivet, kan Kommissionen 
gøre brug af mekanismen til "stiltiende forlængelse". 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 18 
måneder efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 18 
måneder efter dets ikrafttræden.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren accepterer holdningen blandt flertallet af Parlamentet, som går ind for 
sammenligningstabeller, og understreger deres betydning som grundlæggende redskaber til 
hjælp i lovgivningsprocessen i perioder, hvor fællesskabsretten gennemføres i national ret. 
Ordføreren kan i dette tilfælde, og i betragtning af ændringerne vedrørende dette specifikke 
initiativ, imidlertid ikke se nødvendigheden af, at medlemsstaterne forpligtes til at indsende 
deres sammenligningstabeller, og finder endvidere, at en sådan forpligtelse kan medføre 
yderligere, unødvendigt bureaukrati.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Overgangsperiode

Der forløber en 18-måneders 
overgangsperiode fra datoen for 
direktivets gennemførelse i national ret 
med henblik på at afsætte eksisterende 
varebeholdninger, der allerede er bragt i 
omsætning på markedet, og sikre tid til 
tilpasning til den nye lovgivning.

Or. es

Begrundelse

En 18-måneders overgangsperioder, der følger på perioden for gennemførelse i national ret, 
vil give EU-baserede industrier og producenter i tredjelande en samlet periode på tre år til at 
tilpasse sig den nye lovgivning.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – del I – punkt 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremstilling af frugtnektar uden tilsat 
sukker eller med lavt energiindhold kan 
sukkeret helt eller delvis erstattes med 
sødestoffer i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1333/2008.

Ved fremstilling af frugtnektar uden tilsat 
sukker eller med nedsat energiindhold kan 
sukkeret helt eller delvis erstattes med 
sødestoffer i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1333/2008.

Or. es

Begrundelse

Sproglig ændring i overensstemmelse med forordning 1924/2006 om ernæring og 
sundhedsanprisninger.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I - del II - punkt 2 - afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Saft udvundet af Citrus reticulada 
og/eller krydsbestøvede Citrus reticulada 
kan tilsættes appelsinsaft i et 
størrelsesforhold, der ikke overskrider 
10 % af opløselige Citrus reticulada-
tørstoffer i forhold til den samlede 
mængde opløselige appelsinsaft-tørstoffer.

Or. es

Begrundelse

Der er basis for denne mulighed i Codex, under afsnittet om "øvrige tilladte ingredienser", og 
det er endvidere en udbredt praksis blandt brasilianske og amerikanske producenter. Hvis 
EU's producenter afskæres fra denne mulighed, vil de på uretfærdig vis være ringere stillede 
end deres internationale konkurrenter.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I - punkt 2 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Transport og konservering

Frugtsaft tilhørende kategori 1a) under 
punkt 1 i bilag I, og som skal holdes 
nedkølet fra emballering til salg for at 
bevare sine organoleptiske egenskaber, 
bringes kun i omsætning i nedkølet form.

Or. es

Begrundelse

Denne foranstaltning er til for at undgå forvirring angående frugtsafter, der tilhører samme 
juridiske kategori, men bringes i omsætning under forskellige former.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 1 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frugten skal være sund, tilpas moden og 
frisk eller konserveret ved hjælp af fysiske 
processer eller ved hjælp af 
behandling(er), der anvendes i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

Or. es

Begrundelse

Dette punkt indgik i punkt 2, "frugtpuré", men det er mere hensigtsmæssigt at indføje det i den 
generelle definition af frugt i punkt 1. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II - punkt 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frugten skal være sund, tilpas moden og 
frisk eller konserveret ved hjælp af fysiske 
processer eller ved hjælp af 
behandling(er), der anvendes i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

udgår

Or. es

Begrundelse
Dette afsnit slettes og flyttes i overensstemmelse med forrige ændringsforslag. Det er mere 
hensigtsmæssigt at lade dette punkt indgå i det forrige punkt under den generelle definition af 
frugt.
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BEGRUNDELSE

Sektoren for frugtsaft og visse lignende produkter er en industri af et væsentligt omfang i Den 
Europæiske Union. For bare at tage et eksempel er det imidlertid værd at bemærke, at over 82 
% af den appelsinsaft, der konsumeres i EU, hovedsageligt kommer fra Brasilien og USA. Det 
vil med andre ord sige, at mindre end 20 % af den appelsinsaft, der konsumeres i EU, er 
produceret i Fællesskabet.

Hvad angår citrusfrugter, er den europæiske forarbejdningsindustri, i modsætning til dens 
største internationale konkurrenter, en subsidiær industri, som supplerer markedsføringen af 
frisk frugt. Forarbejdningsindustrien tjener ofte som afsætningsmarked for frugt, der er 
udelukket fra markedet for frisk frugt på grund af frugtens udseende (størrelse, pletter), men 
som er fuldt ud acceptabel til fremstilling af frugtsaft af høj kvalitet. I USA og Brasilien 
derimod dyrkes de fleste frugter til forarbejdning med henblik herpå. Selv om begge 
produktionsmodeller er lige legitime, bør det anføres, at sammenlignet med de høje 
miljøomkostninger (CO2-emissioner forbundet med transport) ved omfattende import 
anvender den europæiske subsidiære industri ikke blot overskudsfrugt, men skaber ligeledes 
miljøfordele ved at sikre, at alt frugt indsamles (hvorved man undgår at destruere frugt uegnet 
til direkte salg eller at efterlade uhøstet frugt på markerne som en kilde til udbredelse af 
skadedyr) og fra et socialt og økonomisk synspunkt skaber en merværdi i form af 
arbejdspladser og velfærd.

Det er derfor vigtigt at støtte den europæiske sektor ved at skabe overensstemmelse mellem 
direktivets bestemmelser og internationale regler og Codex, samt indføre ensartede 
bestemmelser for alle de produkter, der markedsføres i Fællesskabet. Målet er - som anført i 
direktivets betragtninger - at bidrage til den frie bevægelighed for disse produkter. Det er 
imidlertid ligeledes vigtigt at præcisere reglerne for mærkning, klassificering af produkter, 
tilladte ingredienser og accepten af visse former for praksis. Den foreslåede revision vil 
ligeledes gavne importerede produkter, der allerede markedsføres i EU,  eftersom det nye 
direktiv vil give producenter i tredjelande mulighed for at forbedre kvaliteten af deres 
produkter via mere bæredygtige produktionsprocesser. Et sæt fælles regler for alle vil 
ligeledes medvirke til at forhindre svig og illoyal konkurrence og give forbrugerne 
information, som er mere gennemsigtig.

Den vigtigste bedrift med direktivet og den foreslåede revision er utvivlsomt den klare 
bibeholdelse af de forskellige betegnelser for frisk presset frugtsaft og for frugtsaft fremstillet 
af koncentrat, samt indførelsen af kategorier som defineret i bilag I. Ikke desto mindre har de 
første år siden direktivets ikrafttræden klart vist, at forbrugerne i praksis finder det svært at 
skelne klart mellem de forskellige kategorier af produkter, der er omfattet af direktivet. 
Ordføreren har efter en række møder med forbrugergrupper bemærket, at der hersker en del 
forvirring, især med hensyn til forskellen mellem "frugtsaft" og "nektar". Det er især vigtigt at 
præcisere denne forskel i lyset af, hvorvidt disse produkter indeholder sukker eller ej, hvilket 
er af særlig interesse for forbrugergrupper med særlige behov (diabetikere, børn, personer 
med vægtproblemer, etc.).  Derfor mener ordføreren, at udtrykket "ikke tilsat sukker" fortsat 
bør anføres for kategori 1 frugtsaft. Hvad angår "nektar" er ordføreren af den opfattelse, at der 
ikke er behov for en obligatorisk angivelse af sukkerindholdet, udover hvad der allerede 
kræves af gældende lovgivning om listen over tilladte ingredienser.
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Det er vigtigt at støtte disse foranstaltninger med målrettede informationskampagner for at få 
udrykket de eksisterende misforståelser. Forbrugerne har ret til at vide, nøjagtigt hvilke 
produkter de køber.

Endnu et nøgleelement som led i denne revision er, at den skaber større overensstemmelse 
med Codex Alimentarius. Det ser imidlertid ud, som om Kommissionen ønsker at medtage 
visse aspekter af Codex, samtidig med at den tilsidesætter andre, som rent faktisk indgår i 
international lovgivning. Ordføreren slår til lyd for anvendelsen af et enkelt sæt normer for 
alle former for frugtsaft og afledte produkter, som markedsføres i EU, og henleder især 
opmærksomheden på harmløse former for praksis, som f.eks. tilsætning af mandarinsaft til 
appelsinsaft, hvilket ikke kun intensiverer farven og smagen, men i nogle tilfælde opfylder 
visse forbrugerkategoriers krav. I undersøgelsen "mandarinsaft øger antallet af antioxidanter 
hos børn med et alt for højt kolesteroltal" påvises det, at mandarinsaft medvirker til at 
reducere børns kolesterol. 

Der er derfor ingen grund til at nægte europæiske producenter at tilsætte mandarinsaft, så 
længe denne metode fortsat anvendes ved fremstilling produkter fra Brasilien og USA.

Hvad angår uoverensstemmelserne i forbindelse med restituering af aromastoffer og i lyset af 
alle de dermed forbundne tekniske problemer, er ordføreren tilfreds med Kommissionens 
forslag, ifølge hvilket producenterne har valgfrihed på dette punkt, dog med den betingelse at 
aromastoffer, der restitueres, under alle omstændigheder skal hidrøre fra "de samme 
frugtsorter" frem for "den samme frugt".

Omend få så er de ændringer, der foreslås af Kommissionen, udtryk for en omfattende 
kvalitetsændring inden for den pågældende industri og kræver en garanteret overgangsperiode 
på op til 18 måneder. Dette giver, sammen med overgangsperioden, et tidsrum på i alt 3 år til 
at få opbrugt de lagre, der er fremstillet efter de gamle normer, og sikre, at teknologisk praksis 
og udstyr er i overensstemmelse med de nye krav.

Selv om ordføreren er enig med Kommissionen om de fleste af dens præmisser i den 
foreslåede revision, nærer han betænkeligheder med hensyn til denne institutions rolle 
fremover, og især hvad angår delegerede retsakter. Det synes derfor hensigtsmæssigt at ændre 
artikel 7a, stk. 1, med henblik på at begrænse Kommissions beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter fra "for en ubegrænset periode" til fem år. Ordføreren har ligeledes 
indført muligheden for at en stiltiende forlængelse, hvis der ikke efter fem år opstår nogen 
grunde til eller fremsættes eksplicit anmodning om at ændre direktivets bestemmelser.

Hvad angår Kommissionens rolle, giver ordføreren udtryk for tvivl med hensyn til det 
hensigtsmæssige ved at lade revisionen af tilladte ingredienser (bilag I, 2.2.) ske i henhold til 
proceduren med delegerede retsakter, når det har været et af de punkter, som hidtil har givet 
anledning til de fleste uoverensstemmelser i Rådets arbejdsgrupper.

Endelig er der i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning blevet påvist mange 
problemer i forbindelse med visse typer frugtsaft produceret i specifikke lande, samt 
problemer der skyldes de navne, der anvendes for forskellige frugter, produkter og 
ingredienser på de forskellige fællesskabssprog. Denne betænkning opfordrer de nationale 
delegationer til at forelægge eventuelle ændringer, som de måtte finde nødvendige for at gøre 
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lovgivningen så effektiv som mulig.

Den Europæisk Union producerer frugtsagt af en høj kvalitet, som bidrager til en sund og 
afbalanceret diæt og fremstilles i overensstemmelse med de normer for bæredygtighed, der er 
omfattet af fællesskabsretten. Det er derfor kun retfærdigt, at vi forsvarer disse samme høje 
kvalitetsnormer for alle de produkter, der markedsføres i EU. Uden at stille spørgsmålstegn 
ved nogen form for importpolitik går betænkningen ind for forbrug af lokale produkter, 
produkter der ikke skal transporteres over store afstande med CO2-emissioner til følge, samt 
produkter der produceres under sociale forhold og arbejdsvilkår, som er acceptable i henhold 
til fællesskabsretten, og som fremstilles i henhold til EU's principper om fødevaresikkerhed. 
Det er ikke udtryk for europæisk protektionisme, men afspejler de vedvarende bestræbelser på 
at opnå bæredygtighed i forbindelse med alle sektorer inden for vores økonomi. Et produkts 
kvalitet kan overordnet betragtet måles ved hjælp af dets etiske kvalitet, dets økologiske 
kvalitet og dets sociale kvalitet.


