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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0490),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0278/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 84, 17.3.2011, σ. 45.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό να ενισχυθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία χυμών φρούτων και 
ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση 
και την επισήμανση των σχετικών 
προϊόντων. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προδιαγραφών, ιδίως 
την προδιαγραφή Codex για τους χυμούς 
και τα νέκταρ φρούτων (προδιαγραφή 
Codex 247-2005), η οποία εγκρίθηκε από 
την επιτροπή κώδικα τροφίμων κατά την 
εικοστή όγδοη συνεδρίασή της, στις 4 με 9 
Ιουλίου 2005, και τον κώδικα πρακτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων 
Παραγωγής Φρουτοχυμών (AIJN).

(1) Με σκοπό να διαφυλαχθούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών 
παρέχοντάς τους το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία χυμών φρούτων και 
ορισμένων ομοειδών προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα 
που προορίζονται για τη διατροφή του
ανθρώπου1 έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την παραγωγή, τη σύνθεση 
και την επισήμανση των σχετικών 
προϊόντων. Πρέπει να διευκρινισθούν οι
έννοιες και να καθορισθούν σαφώς 
διακριτές κατηγορίες ώστε να 
προσαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες στην 
τεχνική πρόοδο και να λαμβάνουν υπόψη 
τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών 
προδιαγραφών, ιδίως την προδιαγραφή 
Codex για τους χυμούς και τα νέκταρ 
φρούτων (προδιαγραφή Codex 247-2005), 
η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή 
κώδικα τροφίμων κατά την εικοστή όγδοη 
συνεδρίασή της, στις 4 με 9 Ιουλίου 2005, 
και τον κώδικα πρακτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Φρουτοχυμών (AIJN).
1 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής συμφωνεί με την προτεινόμενη από την Επιτροπή  νομική βάση (άρθρο 43) και 
υπογραμμίζει τον ρόλο της αρμόδιας επί της ουσίας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ως εγγυήτριας 
των θεμάτων που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα των χυμών και των 
συναφών προϊόντων, η σήμανση των οποίων πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να 
διευκρίζονται όλα τα θέματα που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Για την αποφυγή καταστάσεων 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, οι 
κανόνες που προκύπτουν από την 
προσαρμογή της οδηγίας Codex πρέπει να 
εφαρμόζονται επίσης σε όλα τα προϊόντα 
που διατίθενται στο εμπόριο εντός της 
ΕΕ, είτε παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είτε εισάγονται από τρίτες χώρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Μπορούν να επιτρέπονται ορισμένες 
τεχνολογικές πρακτικές οι οποίες 
συμβάλλουν στην βελτίωση 
συγκεκριμένων στοιχείων του προϊόντος, 
όπως το χρώμα ή η οξύτητα, υπο την 
προϋπόθεση να μην αλλοιώνονται τα 
φυσικά-χημικά, οργανοληπτικά θρεπτικά 
χαρακτηριστικά τους.

Or. es 
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Αιτιολόγηση

Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν νέες πρακτικές. Οι 
πρακτικές αυτές πρέπει να επιτρέπονται όποτε βελτιώνουν το προϊόν και δεν υπάρχει λόγος να 
αναγράφονται στην σήμανσή του, εφόσον δεν επιφέρουν σε αυτό σοβαρές αλλοιώσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι με σκοπό τη 
γλύκανσή τους. Η ονομασία πώλησης 
περιλαμβάνει την ένδειξη «γλυκανθέν» ή 
«με προσθήκη σακχάρων», 
ακολουθούμενη από ένδειξη της μέγιστης 
ποσότητας σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά 
λίτρο.»

4. Στα νέκταρ και τα ειδικά προϊόντα του 
παραρτήματος III μπορούν να 
προστίθενται σάκχαρα ή μέλι ή 
γλυκαντικά με σκοπό τη γλύκανσή τους.
Στην περίπτωση αυτή, η προσθήκη αυτή 
πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση 
των συστατικών, όπως αναφέρεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία, αναφέροντας την 
μέγιστη ποσότητα σακχάρων που έχουν 
προστεθεί, υπολογιζόμενη ως ξηρά ουσία 
και εκφραζόμενη σε γραμμάρια ανά λίτρο.

Όσον αφορά το μέλι, εάν δεν πρόκειται 
για φυσικό μέλι, πρέπει επίσης να 
αναφέρεται η πλήρης σύνθεσή του ή/και 
το περιεχόμενό του σε γλυκόζη.

Or. es

Αιτιολόγηση
Η προαιρετική αναγραφή "χωρίς προσθήκη ζάχαρης" θα έπρεπε να επιτρέπεται για τους χυμούς 
(κατηγορία 1, Παράρτημα 1) και θα μπορούσε να διαγραφεί η υποχρεωτική αναγραφή "με 
προσθήκη ζάχαρης" για την κατηγορία του νέκταρος. Η νομοθεσία ορίζει ότι τα σάκχαρα πρέπει 
να αναφέρονται στην κατάσταση των συστατικών. Εκτός αυτού, ο ίδιος ο ορισμός του 
"νέκταρος" προβλέπει ήδη την προσθήκη ζάχαρης. Η επιβολή της υποχρεωτικής αναγραφής "με 
προσθήκη ζάχαρης" θα συνεπαγόταν υπερβολική τριπλή σήμανση. Άλλα ποτά με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως οι σόδες, δεν υπόκεινται σε παρόμοια ειδική μνεία.



PR\864147EL.doc 9/18 PE456.779v02-00

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α.  Προκειμένου να βοηθηθεί ο 
καταναλωτής να διακρίνει μεταξύ χυμού 
και νέκταρος, όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη, επιτρέπεται η 
αναγραφή "χωρίς προσθήκη ζάχαρης" 
για τους χυμούς φρούτων που ανήκουν 
στην κατηγορία1 του Παραρτήματος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν ομάδες με ειδικές ανάγκες (διαβητικοί, παιδιά, άτομα με προβλήματα 
υγείας λόγω υπερβολικού βάρους, κλπ.) και οι καταναλωτές δεν διακρίνουν ακόμη με σαφήνεια 
μεταξύ "χυμού φρούτων" και "νέκταρος φρούτων" ως προς την περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη, 
είναι σκόπιμο να επιτραπεί μία εξαίρεση στις αναγραφές των αναφερόμενων κατηγοριών στην 
τροπολογία. Η εν λόγω διάταξη θα μπορούσε να έχει μεταβατικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6 
α:

Άρθρο 6 α
Ενημερωτικές εκστρατείες

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες 
ευρείας κλίμακας αλλά και στα σημεία 
πώλησης προκειμένου να διευκρινίσουν 
στους καταναλωτές τις διάφορες 
κατηγορίες χυμών και συναφών 
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προϊόντων που ορίζονται με την παρούσα 
οδηγία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται όσον αφορά λ.χ. την διάκριση μεταξύ "χυμού" και 
"νέκταρος", είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
κατηγορίες που ο Codex και υιοθετεί η παρούσα οδηγία είναι επαρκώς κατανοητές από τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ευθυγραμμίζεται η 
παρούσα οδηγία με την τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προδιαγραφών, η 
Επιτροπή δύναται, με πράξεις 
κατ εξουσιοδότηση, να προβαίνει στην 
προσαρμογή των παραρτημάτων, 
εξαιρουμένου του μέρους I του 
παραρτήματος I, και του παραρτήματος II.

Προκειμένου να ευθυγραμμίζεται η 
παρούσα οδηγία με την τεχνική πρόοδο και 
να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προδιαγραφών, η 
Επιτροπή δύναται, με πράξεις 
κατ εξουσιοδότηση, να προβαίνει στην 
προσαρμογή των παραρτημάτων, 
εξαιρουμένου του μέρους I του 
παραρτήματος I, του σημείου 2, του 
μέρους ΙΙ, του παραρτήματος I 
(επιτρεπόμενα συστατικά) και του 
παραρτήματος IΙ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι αποφάσεις σχετικά με την προσθήκη επιτρεπόμενων συστατικών δεν 
θα πρέπει να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, λαμβανομένων υπόψη τις 
υφιστάμενες διαφορές, όπως λ.χ. μεταξύ των αρωμάτων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/112/ΕΚ 
Άρθρο 7α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται επ' αόριστο στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει τις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία για 
περίοδο 5 ετών από την τελευταία 
ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας. Σε 
περίπτωση που δεν θα υφίσταται λόγος ή 
ρητή αίτηση αναθεώρησης 
συγκεκριμένων θεμάτων της παρούσης 
οδηγίας, εννοείται ότι η ανωτέρω 
περίοδος παρατείνεται.  

Or. es

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές οι οποίες να δικαιολογούν την αναθεώρηση της 
οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει την πρακτική της "σιωπηρής παράτασης". 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το
αργότερο 18 μήνες από την έναρξη της 
ισχύος της. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 18 μήνες από την έναρξη της 
ισχύος της.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής δέχεται την πλειοψηφούσα άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των 
πινάκων αντιστοιχίας και υπογραμμίζει την αξία τους ως απαραίτητου οργάνου για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας κατά τις περιόδους μεταφοράς της κοινοτικής οδηγίας. Παρά ταύτα, εν 
προκειμένω και δεδομένων των αλλαγών που έχουν εισαχθεί στην συγκεκριμένη οδηγία, δεν 
θεωρεί απαραίτητο να είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη η ανακοίνωση των πινάκων 
αντιστοιχίας, αλλ' ότι αντιθέτως η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερη 
περιττή γραφειοκρατία.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Μεταβατική περίοδος

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση 
των υφισταμένων αποθεμάτων στην 
αγορά και να υπάρξει μία περίοδος 
προσαρμογής στη νέα νομοθεσία, 
ορίζεται μεταβατική περίοδος 18 μηνών 
μετά την ημερομηνία μεταφοράς της 
οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μία μεταβατική περίοδος 18 μηνών μετά την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας θα παρείχε 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους παραγωγούς των τρίτων χωρών χρόνο 3 ετών συνολικά 
προκειμένου να προσαρμοσθούν στη νέα νομοθεσία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο I - παράγραφος 5 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων 
παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη 
ζάχαρης ή είναι μειωμένων θερμίδων, τα 
σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν 

Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων 
παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη 
ζάχαρης ή είναι μειωμένων θερμίδων, τα 
σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν 
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όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν ισχύει για την ελληνική μετάφραση.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο II - παράγραφος 2 - περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μπορούν να προστίθενται Citrus 
reticulata ή/και υβρίδια Citrus reticulata 
στον χυμό πορτοκαλιού σε ποσότητα που 
δεν υπερβαίνει το 10% διαλυτών στερεών 
Citrus. reticulata έναντι των διαλυτών 
στερεών του χυμού πορτοκαλιού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Codex περιλαμβάνει την δυνατότητα αυτή στην παράγραφό του "άλλα επιτρεπόμενα 
συστατικά" και, επιπλέον αυτό αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των παραγωγών της Βραζιλίας 
και των ΗΠΑ. Εάν οι ευρωπαίοι παραγωγοί απεστερούντο της δυνατότητας αυτής θα 
βρίσκονταν αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I - σημείο II - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Μεταφορά και διατήρηση

Οι χυμοί της κατηγορίας 1 α) του σημείου 
Ι του Παραρτήματος 1 για τους οποίους 
απαιτείται η διατήρηση της ψυκτικής 
αλυσίδας από της συσκευασίας τους 
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μέχρι της πωλήσεώς τους προκειμένου να 
διατηρούν τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά τους, θα διατίθενται στο 
εμπόριο αποκλειστικώς σε ψυγείο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορίζεται η διάταξη αυτή προκειμένου να αποφεύγονται συγχύσεις μεταξύ χυμών που ανήκουν 
στην ίδια νομική κατηγορία αλλά διατίθενται στο εμπόριο με διαφορετικό τρόπο.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II - παράγραφος 1 - εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το φρούτο πρέπει να είναι υγιές, επαρκώς 
ώριμο και νωπό ή διατηρημένο με 
φυσικές μεθόδους ή με επεξεργασίες 
εφαρμοζόμενες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση..

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρατήρηση αυτή περιλαμβανόταν στην παράγραφο 2 σχετικά με τον "πολτό φρούτων", ενώ 
θα ήταν ορθότερο να περιληφθεί στην πρώτη γενική παράγραφο του ορισμού των "φρούτων".

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα II - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το φρούτο πρέπει να είναι υγιές, επαρκώς 
ώριμο και νωπό ή διατηρημένο με 
φυσικές μεθόδους ή με επεξεργασίες 
εφαρμοζόμενες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση..

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την προηγούμενη τροπολογία, διαγράφεται η παρατήρηση της παραγράφου 
αυτής προκειμένου να μετατεθεί. Η παράγραφος αυτή πρέπει μάλλον να περιληφθεί στην πρώτη 
γενική παράγραφο του ορισμού των "φρούτων".
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τομέας των χυμών φρούτων και άλλων συναφών προϊόντων είναι μία σημαντική 
βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, όσον αφορά λόγου χάρη τον χυμό 
πορτοκαλιού, αξίζει να σημειωθεί ότι άνω του 82% της κατανάλωσης στην ΕΕ προέρχεται 
κυρίως από την Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τούτο σημαίνει ότι παράγεται στο 
έδαφος της κοινότητας ένα ποσοστό κάτω του 20% του χυμού πορτοκαλιού που 
καταναλώνεται στην ΕΕ.

Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τους άλλους μεγάλους 
παραγωγούς σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης είναι μία 
επικουρική και συμπληρωματική βιομηχανία της διάθεσης στο εμπόριο του νωπού προϊόντος. 
Η μεταποίηση χρησιμεύει συχνά προκειμένου να δοθεί διέξοδος στα φρούτα εκείνα τα οποία 
λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης (μέγεθος, λεκέδες στον φλοιό) δεν διατίθενται στην 
αγορά νωπών προϊόντων, μολονότι είναι απολύτως κατάλληλα για την παραγωγή χυμών 
ποιότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία, αντιθέτως, φυτεύονται κυρίως ποικιλίες 
για την άμεση μεταποίησή τους. Μολονότι και τα δύο πρότυπα παραγωγής είναι θεμιτά, 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού περιβαλλοντικού 
κόστους που απορρέει από τη μαζική εισαγωγή (εκπομπές CO2 για τη μεταφορά), η 
επικουρική ευρωπαϊκή βιομηχανία επιτρέπει όχι μόνο τη διάθεση ενδεχόμενων 
πλεονασμάτων, αλλά και παρέχει μία απαραίτητη υπηρεσία απόσυρσης και από 
περιβαλλοντική άποψη (αποτρέπει την καταστροφή φρούτων που είναι λιγότερο κατάλληλα 
για τη διάθεσή τους στην αγορά των νωπών και αποφεύγεται να παραμένουν στο χωράφι 
φρούτα που δεν έχουν συλλεγεί και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διάδοση 
ασθενειών), αλλά και δημιουργεί μία προστιθέμενη αξία η οποία, από κοινωνική και 
οικονομική άποψη, συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πλούτου.

Εξ αυτού προκύπτει και η ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά, προσαρμόζοντας την 
οδηγία στα διεθνή πρότυπα και στον Codex και καθορίζοντας τους κανόνες για όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στο κοινοτικό έδαφος. Το ζητούμενο είναι, όπως 
αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας, η συμβολή στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των προϊόντων αυτών. Πρέπει όμως επίσης να διευκρινισθεί η οδηγία που αφορά τη 
σήμανση, την κατηγοριοποίηση των προϊόντων, τα επιτρεπόμενα συστατικά και τον βαθμό 
στον οποίο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ορισμένων πρακτικών. Η προτεινόμενη 
αναθεώρηση θα αποβεί, ως εκ τούτου, προς όφελος των εισαγόμενων προϊόντων τα οποία 
ήδη διατίθενται στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την παρούσα οδηγία, η παραγωγή 
από τρίτες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους 
μέσω περισσότερο βιώσιμων μεθόδων παραγωγής. Επίσης, οι αυτοί κανόνες για όλους θα 
αποτρέπουν οιαδήποτε κατάσταση απάτης ή αθέμιτου ανταγωνισμού και θα συμβάλλουν 
στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της οδηγίας και της προτεινόμενης αναθεώρησής της είναι, 
αναμφίβολα, ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την διατήρηση της διπλής ονομασίας που 
διακρίνει μεταξύ χυμών από στυμμένα φρούτα και χυμών φρούτων από συμπυκνωμένους 
χυμούς, καθώς και ο καθορισμός κατηγοριών με βάση τους ορισμούς του Παραρτήματος Ι. 
Παρά ταύτα, τα πρώτα έτη της εφαρμογής της οδηγίας κατέδειξαν ότι, στην πράξη, ο 
καταναλωτής δυσκολεύεται να διακρίνει σαφώς μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
προϊόντων του αυτού είδους. Ο εισηγητής είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει, μετά από 
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συναντήσεις με ενώσεις καταναλωτών, ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση ειδικά μεταξύ «χυμού» 
και «νέκταρος» από φρούτα. Μία διευκρίνιση στο σημείο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική 
για το περιεχόμενο ή όχι ζάχαρης στα προϊόντα αυτά, ένα θέμα ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις 
ενώσεις καταναλωτών με ειδικές ανάγκες (διαβητικοί, παιδιά, παχύσαρκα άτομα, κλπ.). Για 
τον λόγο αυτό, ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται η αναγραφή «χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης» για τους χυμούς φρούτων κατηγορίας 1. Όσον αφορά το «νέκταρ», ο 
εισηγητής πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη η υποχρεωτική αναγραφή του περιεχομένου του 
σε ζάχαρη, πέραν της σχετικής πρόβλεψης της ισχύουσας νομοθεσίας στην κατάσταση των 
συστατικών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα μέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν με ειδικές εκστρατείες 
ενημέρωσης οι οποίες να επιτρέπουν την διάλυση της σύγχυσης που αναφέρθηκε. Ο 
καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει επακριβώς τι είδους προϊόν αγοράζει.

Ένα άλλο από τα κεντρικά σημεία της αναθεώρησης αυτής είναι η καλύτερη προσαρμογή 
στους κανόνες του Codex Alimentarius. Παρά ταύτα, η Επιτροπή φαίνεται ότι επιθυμεί να 
οριοθετήσει τα θέματα του Codex τα οποία επιθυμεί να αποδεχθεί, περιθωριοποιώντας άλλα 
τα οποία όμως περιλαμβάνονται στους διεθνείς κανόνες. Ο εισηγητής έχει την άποψη ότι όλοι 
οι χυμοί φρούτων και τα παράγωγα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην ΕΕ να 
υπάγονται στην ίδια ρύθμιση και υποστηρίζει ειδικότερα να συμπεριληφθούν αβλαβείς 
πρακτικές, όπως η προσθήκη μανταρινιών στο χυμό πορτοκαλιών -με την οποία μπορεί να 
εμπλουτισθεί η γεύση και το χρώμα- και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι του σημείου να 
αποτελεί αυτό απαίτηση ορισμένων τομέων καταναλωτών-. Επιπλέον, στην περίπτωση των 
μανταρινιών, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη με τίτλο «Mandarin Juice Improves the 
Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children», οι ιδιότητές τους έχουν επωφελή 
επίδραση στη μείωση των επιπέδων χοληστερίνης των παιδιών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται στους ευρωπαίους 
παραγωγούς η χρήση πρακτικών που συνδέονται με την προσθήκη μανταρινιού, ενώ οι 
πρακτικές αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα προερχόμενα από την 
Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά την έντονη διχογνωμία σχετικά με την «αποκατάσταση αρωμάτων», σχετικά με 
όλα τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει, ο εισηγητής είναι ικανοποιημένος με την 
προτεινόμενη φόρμουλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διατηρηθεί δηλαδή ο προαιρετικός 
χαρακτήρας της και να ορισθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, το αποκατασταθέν άρωμα θα πρέπει 
να προέρχεται από το «αυτό είδος φρούτων» αντί από το «αυτό φρούτο».

Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, μολονότι ποσοτικά περιορισμένες, συνεπάγονται 
σημαντικές ποιοτικές επιπτώσεις για τη βιομηχανία. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί επαρκής περίοδος προσαρμογής η οποία θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και τους 
18 μήνες. Με τον τρόπο αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου μεταφοράς στην εθνική 
νομοθεσία, θα υπήρχαν συνολικά 3 πραγματικά έτη για τη διοχέτευση των αποθεμάτων που 
είχαν παρασκευασθεί με την προηγούμενη ρύθμιση και την προσαρμογή των τεχνολογικών 
πρακτικών και των μηχανημάτων στις νέες απαιτήσεις.

Μολονότι ο εισηγητής συμφωνεί με τα περισσότερα αιτήματα της πρότασης αναθεώρησης 
που παρουσιάζει η Επιτροπή, διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά το ρόλο του 
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θεσμικού αυτού οργάνου στο μέλλον και, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις κατ’ ανάθεση 
πράξεις. Με την έννοια αυτή, φαίνεται σκόπιμο να διορθωθεί το πρώτο σημείο του άρθρου 7 
α για περιορισμό σε 5 έτη, αντί του « επ’ αόριστο χρονικό διάστημα», η άσκηση της εν λόγω 
αρμοδιότητας από πλευράς της Επιτροπής. Ο εισηγητής προσθέτει επίσης τη δυνατότητα εάν, 
μετά παρέλευση των 5 αυτών ετών, δεν υφίστανται ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες θα 
δικαιολογούσαν την αναθεώρηση της ρύθμισης, να μπορεί σιωπηρώς να παραταθεί. 

Όσον αφορά το ρόλο της Επιτροπής, ο εισηγητής διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το να 
περιέλθει η αναθεώρηση των επιτρεπόμενων συστατικών (Παράρτημα 1. ΙΙ. 2) στη 
διαδικασία των κατ’ ανάθεση πράξεων, τη στιγμή που υπήρξε ένα από τα σημεία τα οποία 
δημιούργησαν τα περισσότερα προβλήματα στις μέχρι τούδε ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου.

Τέλος, κατά την επεξεργασία της παρούσας έκθεσης εντοπίσθηκαν πολλά προβλήματα που 
απορρέουν από συγκεκριμένα είδη χυμών φρούτων που παράγονται σε συγκεκριμένες χώρες, 
καθώς και δυσχέρειες οφειλόμενες στην ονομασία των φρούτων, των προϊόντων και των 
συστατικών στις διάφορες γλώσσες της Ένωσης. Με την παρούσα έκθεση απευθύνεται 
προτροπή προς τις εθνικές αντιπροσωπείες να παρουσιάσουν τις διορθώσεις που θεωρούνται 
κατάλληλες προκειμένου η μελλοντική νομοθεσία να είναι κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη.

Οι χυμοί φρούτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας 
που συμβάλλουν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας βάσει των προτύπων της βιωσιμότητας τα οποία υπερασπίζεται η νομοθεσία 
μας. Έτσι, είναι δίκαιο να εξασφαλίζουμε τα υψηλά αυτά επίπεδα ποιότητας για όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να μπαίνουμε σε 
λεπτομέρειες όσον αφορά οποιοδήποτε είδος πολιτικής εισαγωγών, η παρούσα έκθεση 
τάσσεται υπέρ των προϊόντων που προέρχονται από κοντινές αποστάσεις, τα οποία δεν είναι 
ανάγκη να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις με τις παρεπόμενες εκπομπές CO2, τα οποία 
να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας υπό κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες σύμφωνες με 
την κοινοτική νομοθεσία και να παρασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η Ένωση 
επί θεμάτων επισιτιστικής ασφάλειας. Δεν πρόκειται συνεπώς για ευρωπαϊκό 
προστατευτισμό, αλλά για υποστήριξη της βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας 
μας. Η συνολική ποιότητα ενός προϊόντος αξιολογείται επίσης και βάσει της ηθικής, της 
οικολογικής και της κοινωνικής του ποιότητας.


