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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\864147ET.doc 3/17 PE456.779v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................15



PE456.779v01-00 4/17 PR\864147ET.doc

ET



PR\864147ET.doc 5/17 PE456.779v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade 
ja teatavate samalaadsete toodete kohta
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0490);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0278/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 84, 17.3.2011, lk 45.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Puuvilja- ja marjamahlade ning 
teatavate samalaadsete toodete vaba
liikumise hõlbustamiseks Euroopa Liidus 
on nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivis 2001/112/EÜ (inimtoiduks 
ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate 
samalaadsete toodete kohta) sätestatud 
kõnealuste toodete tootmist, koostist ja 
märgistamist reguleerivad eeskirjad.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohandada
tehnika arenguga ning nende puhul peaks 
arvesse võtma muutusi asjakohastes 
rahvusvahelistes standardites, eriti codex 
alimentarius’e komisjoni poolt 4.–9. juulil 
2005 oma 28. istungil vastu võetud 
puuvilja- ja marjamahlu ja -nektareid 
käsitleva codexi standardis (Codex Stan 
247-2005), ning Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse (AIJN) 
tegevusjuhistes.

(1) Selleks et kaitsta tarbijate huve, andes 
neile võimalikult palju teavet, ning 
hõlbustada puuvilja- ja marjamahlade ning 
teatavate samalaadsete toodete vaba
liikumist Euroopa Liidus on nõukogu 20.
detsembri 2001. aasta direktiivis 
2001/112/EÜ (inimtoiduks ettenähtud 
puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete 
toodete kohta)1 sätestatud kõnealuste 
toodete tootmist, koostist ja märgistamist 
reguleerivad eeskirjad. Tuleks selgitada 
mõisteid ja kehtestada selgelt eristatavad 
kategooriad, et kohandada kõnealuseid 
eeskirju tehnika arenguga ning nende puhul 
peaks arvesse võtma muutusi asjakohastes 
rahvusvahelistes standardites, eriti codex 
alimentarius’e komisjoni poolt 4.–9. juulil 
2005 oma 28. istungil vastu võetud 
puuvilja- ja marjamahlu ja -nektareid 
käsitleva codexi standardis (Codex Stan 
247-2005), ning Euroopa 
puuviljamahlatootjate ühenduse (AIJN) 
tegevusjuhistes.
1 EÜT L 10, 12.1.2002, lk 58.

Or. es

Selgitus

Raportöör toetab komisjoni esitatud õiguslikku alust (artikkel 43) ja rõhutab 
parlamendikomisjoni rolli, kes vastutab toiduohutust ning kvaliteeti käsitlevate küsimuste eest 
mahlade ja samalaadsete toodete puhul, mille märgistamine tuleb üle vaadata, et selgitada 
kõiki aspekte, mis võivad tarbijat eksitada.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks eeskirju, mis tulenevad direktiivi 
kohandamisest codex’i standardiga, 
võrdselt kohaldada kõigile ELis 
turustatavatele toodetele, hoolimata 
sellest, kas need on toodetud ELis või 
imporditud kolmandatest riikidest.

Or. es

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võib lubada teatavaid tehnoloogilisi 
tavasid, mis aitavad parandada toote 
eriomadusi, nagu värvus või happesus, 
kui ei muudeta toote füüsikalis-keemilisi, 
organoleptilisi ja toiteomadusi.

Or. es

Selgitus

Tehnoloogiline areng võimaldab tootjatel kasutusele võtta uusi tavasid. Kõnealused tavad 
tuleb lubada, kui need aitavad kaasa toote parendamisele, ning neid ei ole vaja märkida toote 
etiketile, kui need toodet oluliselt ei muuda.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru või meega. 
Müüginimetus peab sisaldama sõnu 
„magustatud” või „suhkrulisandiga”, 
millele järgneb märge suhkrulisandi 
maksimumkoguse kohta, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

4. III lisas nimetatud nektareid ja eritooteid 
võib magustada suhkru, mee või
magusainetega. Sellisel juhul tuleb 
kõnealune lisand märkida koostisainete 
loetellu vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele, täpsustades suhkrulisandi 
maksimumkoguse, mis on arvutatud 
kuivainena ja mida väljendatakse 
grammides liitri kohta.”

Kui magustatakse meega ja tegemist ei ole 
naturaalse meega, tuleb märkida ka selle 
täielik koostis ja/või glükoosisisaldus.

Or. es

Selgitus
Mahlade puhul (I lisa, kategooria 1) tuleks lubada vabatahtlik märge „suhkrulisandita” ning 
nektarite puhul võiks kaotada kohustuse märkida „suhkrulisandiga”. Õigusaktides on ette 
nähtud, et suhkrud tuleb märkida koostisainete loetellu. Lisaks sisaldavad nektarid juba 
määratluse järgi suhkrulisandit. Kohustus lisada märge „suhkrulisandiga” tooks kaasa 
üleliigse kolmekordse märgistuse. Teiste suure suhkrusisaldusega jookide puhul, nagu 
karastusjoogid, ei ole kohustust lisada eraldi samalaadset märget.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/112/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et aidata tarbijatel eristada 
mahla ja nektarit suhkrusisalduse 
seisukohast, lubatakse puuvilja- ja 
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marjamahladele, mis kuuluvad I lisa 
kategooriasse 1, lisada märge 
„suhkrulisandita”.

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse erivajadustega rühmi (diabeetikud, lapsed ning ülekaalust tulenevate 
terviseprobleemidega isikud jne) ning asjaolu, et tarbijad veel ei erista suhkrusisalduse 
seisukohast selgelt nimetusi „puuvilja- ja marjamahl” ning „puuvilja- ja marjanektar”, 
tuleks lubada erandit muudatusettepanekus nimetatud kategooriate märgistuse puhul. 
Tegemist võiks olla üleminekumeetmega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2001/112/EÜ
Artikkel 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Lisatakse artikkel 6a:

Artikkel 6a
Teabekampaaniad

Komisjon ja liikmesriigid korraldavad nii 
üldiseid kui ka müügikohtades 
läbiviidavaid teabekampaaniaid, et 
selgitada tarbijatele mahlade ja 
samalaadsete toodete erinevaid 
kategooriaid, mis käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse.

Or. es

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et praegu on raskusi näiteks nimetuste „mahl” ja „nektar” 
eristamisel, tuleb teha pingutusi tagamaks, et codex’i standardiga kehtestatud kategooriad, 
mis käesoleva direktiiviga vastu võetakse, on tarbijatele selgelt mõistetavad.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/112/EÜ
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi kohandamiseks tehnika arenguga 
ja asjaomastes rahvusvahelistes 
standardites tehtavate muudatustega võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega muuta 
lisasid, välja arvatud I lisa I osa ja II lisa.

Direktiivi kohandamiseks tehnika arenguga 
ja asjaomastes rahvusvahelistes 
standardites tehtavate muudatustega võib 
komisjon delegeeritud õigusaktidega muuta 
lisasid, välja arvatud I lisa I osa, I lisa II 
osa punkt 2 (lubatud koostisained) ja II 
lisa.

Or. es

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et otsuseid lubatud koostisainete loetelu täiendamise kohta ei peaks 
tegema delegeeritud õigusaktide teel, pidades silmas lahknevusi näiteks lõhna- ja 
maitseainete küsimuses.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2001/112/EÜ
Artikkel 7a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu käesolevas direktiivis 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu käesolevas direktiivis osutatud 
delegeeritud õigusakte viie aasta jooksul 
alates direktiivi ülevõtmise tähtajast.
Juhul kui ei ole esile kerkinud põhjuseid 
või esitatud konkreetseid taotlusi 
käesoleva direktiivi teatavate aspektide 
läbivaatamiseks, pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku.

Or. es
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Selgitus

Kui ei toimu olulisi muutusi, mis õigustaksid direktiivi läbivaatamist, võib komisjon 
rakendada nn automaatse uuendamise võimalust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 18 kuu jooksul 
pärast direktiivi jõustumist.

Or. es

Selgitus

Raportöör nõustub Euroopa Parlamendi enamuse arvamusega, toetades vastavustabeleid, 
ning rõhutab nende väärtust olulise vahendina parema õigusloome tagamiseks ühenduse 
õigusakti ülevõtmise perioodil. Siiski ei pea raportöör praegusel juhul ja käesoleva 
direktiiviga ette nähtud muudatusi silmas pidades vajalikuks kehtestada liikmesriikidele 
kohustust edastada vastavustabeleid, vaid on arvamusel, et selline kohustus võib põhjustada 
täiendavat tarbetut bürokraatiat.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Üleminekuperiood

Turul olevate varude realiseerimiseks ja 
uute eeskirjadega kohanemise 
võimaldamiseks kehtestatakse 18-kuuline 
üleminekuperiood alates direktiivi 
ülevõtmise kuupäevast.
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Or. es

Selgitus

Direktiivi ülevõtmisperiood koos 18-kuulise üleminekuperioodiga annab Euroopa tööstusele 
ja kolmandate riikide tootjatele kokku kolm aastat, et uute eeskirjadega kohaneda.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – I osa – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puuvilja- ja marjanektar valmistatakse 
suhkrulisandita või see on madala
energiasisaldusega, võib suhkrud täielikult 
või osaliselt asendada magusainetega 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1333/2008.

Kui puuvilja- ja marjanektar valmistatakse 
suhkrulisandita või vähendatud
energiasisaldusega, võib suhkrud täielikult 
või osaliselt asendada magusainetega 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1333/2008.

Or. es

Selgitus

Keeleline muudatusettepanek kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete 
kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – II osa – punkt 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Apelsinimahlale võib lisada Citrus 
reticulata’st ja/või Citrus reticulata 
hübriididest saadud mahla sellises 
koguses, et Citrus reticulata lahustuvate 
kuivainete osakaal ei ületa apelsinimahla 
lahustuvate kuivainete kogusisaldusest 
10%.

Or. es

Selgitus

Selline võimalus on sätestatud codex’i standardi punktis, mis käsitleb muid lubatud 
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koostisaineid, ning lisaks on tegemist Brasiilia ja USA tootjate tavapraktikaga. Sellise 
võimaluse keelamine Euroopa tootjatele asetaks neid õigustamatult ebasoodsasse olukorda 
võrreldes ülemaailmsete konkurentidega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – II osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Transport ja ladustamine

Mahlasid, mis kuuluvad I lisa I osa 
kategooriasse 1 a ning mille külmahel ei 
tohi pakendamisest kuni müügini 
katkeda, et säilitada nende organoleptilisi 
omadusi, turustatakse vaid külmutatult.

Or. es

Selgitus

Sätte eesmärk on vältida segadust samasse õiguslikku kategooriasse kuuluvate mahladega, 
mille turustamisviisid on erinevad.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – punkt 1 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vili peab olema terve, sobiva küpsusega 
ning värske või säilitatud füüsikalis(t)e 
töötlemisviisi(de) abil, mida kasutatakse 
vastavalt Euroopa Liidus kohaldatavatele 
sätetele.

Or. es

Selgitus

See lõik oli lisatud punkti 2, milles käsitletakse mõistet „ puuvilja- ja marjapüree”, kuid oleks 
asjakohasem lisada see punkti 1, milles käsitletakse üldmõistet „puuviljad ja marjad”.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vili peab olema terve, sobiva küpsusega 
ning värske või säilitatud füüsikalis(t)e 
töötlemisviisi(de) abil, mida kasutatakse 
vastavalt Euroopa Liidus kohaldatavatele 
sätetele.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõlas eelmise muudatusettepanekuga jäetakse see lõik ümberpaigutamise eesmärgil 
käesolevast punktist välja. Asjakohasem oleks lisada see lõik punkti 1, milles käsitletakse 
üldmõistet „puuviljad ja marjad”.
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SELETUSKIRI

Puuvilja- ja marjamahlade ning teatavate samalaadsete toodete sektor on Euroopa Liidus 
märkimisväärse tähtsusega tööstusharu. Siiski tuleks ühe näitena märkida, et rohkem kui 82% 
ELis tarbitavast apelsinimahlast on peamiselt pärit Brasiiliast ja Ameerika Ühendriikidest.
Seega toodetakse ühenduse territooriumil vähem kui 20% ELis tarbitavast apelsinimahlast.

Tsitrusviljade puhul on Euroopa töötlev tööstus värskete toodete turu all- ja täiendav haru, 
erinevalt teistest maailma suurtootjatest. Töötlemist kasutatakse sageli nende puuviljade ja 
marjade realiseerimiseks, mida välimuse tõttu (suurus, plekid koorel) värskete toodete turule 
ei viida, kuid mis on täiesti vastuvõetavad kvaliteetsete mahlade tootmiseks. Ameerika 
Ühendriikides ja Brasiilias aga viljeletakse kasutatavaid sorte enamasti otseseks töötluseks.
Kuigi tegemist on samaväärsete tootmismudelitega, tuleks märkida, et pidades silmas suuri 
keskkonnakulusid, mida põhjustab suuremahuline import (transpordist tingitud CO2-heide), 
toob Euroopa alltööstus lisaks võimaliku ülejäägi realiseerimisele kaasa ka keskkonnakasu, 
tagades kogu vilja koristamise (vältides värskete toodete turule mittesobivate viljade 
hävitamist ja põllule koristamatajätmist, mis võib soodustada kahjurite levikut), ning toodab 
sotsiaalset ja majanduslikku lisandväärtust, luues töökohti ja jõukust.

Seetõttu tuleb Euroopa sektorit toetada, viies direktiivi kooskõlla rahvusvaheliste eeskirjade ja 
codex’i standardiga ning kehtestades ühesugused eeskirjad kõikidele toodetele, mida 
ühenduse territooriumil turustatakse. Selle eesmärk, nagu on märgitud ka direktiivi 
põhjendustes, on hõlbustada kõnealuste toodete vaba liikumist. Lisaks soovitakse selgitada 
eeskirju märgistamise, toodete kategooriatesse jaotamise, lubatud koostisainete ja teatavate 
tavade lubatavuse kohta. Kavandatav läbivaatamine on seetõttu kasulik ka imporditud toodete 
seisukohast, mida Euroopa Liidus praegu juba turustatakse. Käesoleva direktiiviga antakse 
kolmandate riikide tootjatele võimalus parandada oma toodete kvaliteeti säästvamate 
tootmisprotsesside teel. Lisaks aitab kõigile ühesuguste eeskirjade kehtestamine vältida 
pettusi ja kõlvatut konkurentsi ning muuta teabe tarbijatele selgelt mõistetavaks.

Direktiivi ja selle kavandatava läbivaatamise puhul on kindlasti kiiduväärne see, et toetatakse 
kahe nimetuse säilitamist, et teha vahet pressitud ning kontsentraadist valmistatud puuvilja- ja 
marjamahladel, ning I lisas määratletud kategooriate kehtestamine. Siiski on esimesed aastad 
pärast direktiivi jõustumist näidanud, et praktikas on tarbijatel raske selgelt eristada erinevaid 
tootekategooriaid, mida direktiiv hõlmab. Tarbijaühingutega peetud mitmete kohtumiste järel 
märgib raportöör, et märkimisväärne segadus on eelkõige seoses nimetustega „mahl” ja 
„nektar”. Seoses sellega on eriti oluline selgitada asjaolu, kas tooted sisaldavad suhkrut või 
mitte, kuna tegemist on murettekitava küsimusega erivajadustega tarbijarühmade jaoks 
(diabeetikud, lapsed, ülekaalulised isikud jne). Seetõttu on raportöör seisukohal, et puuvilja-
ja marjamahladele, mis kuuluvad kategooriasse 1, peaks jätkuvalt olema lubatud lisada märge 
„suhkrulisandita”. Seoses nimetusega „nektar” leiab raportöör, et ei ole vaja kehtestada 
suhkrusisalduse kohta eraldi märke lisamise kohustust peale selle, mis on sätestatud 
koostisainete kohta kehtivates õigusaktides.

Eespool kirjeldatud ebaselge olukorra likvideerimiseks tuleb nimetatud meetmeid toetada 
teavitusalaste sihtkampaaniatega. Tarbijatel peab olema võimalik teada, millise toote nad 
täpselt ostavad.
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Veel üks oluline asjaolu seoses kõnealuse läbivaatamisega on see, et tagatakse parem 
kooskõla direktiivi ja codex alimentarius’e standardi vahel. Siiski paistab, et komisjon soovib 
üle võtta vaid teatavad codex’i aspektid, jättes kõrvale mõned aspektid, mida rahvusvahelised 
eeskirjad tegelikult hõlmavad. Raportöör toetab ühtsete standardite kohaldamist kõigile 
mahladele ja samalaadsetele toodetele, mida ELis turustatakse, ning juhib erilist tähelepanu 
ohututele tavadele, nagu apelsinimahlale mandariinimahla lisamine, mis võib intensiivistada 
maitset ja värvust, kuid on mõningatel juhtudel lausa teatavate tarbijarühmade nõudmine.
Lisaks on uuringus „Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of 
Hypercholesterolemic Children” tõestatud, et mandariinimahl soodustab lastel 
kolesteroolitaseme alanemist.

Seetõttu ei tohiks keelata Euroopa tootjatel rakendada tavasid seoses mandariinimahla 
lisamisega, kuna sarnast praktikat kasutatakse Brasiiliast ja Ameerika Ühendriikidest pärit 
toodete puhul.

Seoses erimeelsustega lõhna- ja maitseomaduste taastamise küsimuses ning võttes arvesse 
sellega kaasnevaid tehnilisi probleeme, tervitab raportöör Euroopa Komisjoni ettepanekut, et 
see peaks jääma valikuliseks, kuid nähes ette, et taastatud lõhn ja maitse peaks alati tulenema 
sama liiki puuviljast või marjast, mitte samast puuviljast või marjast.

Kuigi komisjoni kavandatavaid muudatusi ei ole palju, avaldavad need tööstusele olulist 
kvalitatiivset mõju. Seetõttu on vaja tagada piisav kohanemisperiood, mis võiks olla kuni 18 
kuud. Seega oleks koos ülevõtmisperioodiga tegelikult kokku kolm aastat, et realiseerida 
vanade standardite kohaselt toodetud varud ning kohandada tehnoloogilisi tavasid ja seadmeid 
vastavalt uutele nõuetele.

Kuigi raportöör toetab suuremat osa seisukohtadest, mida direktiivi läbivaatamist käsitlev 
komisjoni ettepanek sisaldab, on teatavaid kahtlusi seoses kõnealuse institutsiooni edaspidise 
rolliga, täpsemalt delegeeritud õigusaktide aspektist. Seetõttu tuleks muuta artikli 7a lõiget 1 
ning piirata viiele aastale komisjoni volitusi võtta vastu delegeeritud õigusakte, mitte tagada 
neid volitusi määramata ajaks. Raportöör lisas ka võimaluse, mille kohaselt pikeneb see 
periood viie aasta möödumisel automaatselt juhul, kui ei toimu olulisi muutusi, mis 
õigustaksid direktiivi läbivaatamist.

Komisjoni rolli küsimuses on raportööril kahtlusi seoses sellega, kas on asjakohane teostada 
lubatud koostisainete (I lisa, II osa, punkt 2) läbivaatamist delegeeritud õigusaktide menetluse 
raames, kuna kõnealuse punkti osas on nõukogu töörühmades seni olnud kõige rohkem 
lahkarvamusi.

Käesoleva raporti koostamisel avastati palju probleeme seoses konkreetsetes riikides toodetud 
teatavat tüüpi mahladega ning raskusi, mis tulenevad puuviljade ja marjade ning toodete ja 
koostisainete nimetustest liidu eri keeltes. Käesoleva raportiga kutsutakse riikide 
delegatsioone üles esitama asjakohaseid parandusi, et tulevased õigusaktid oleksid 
võimalikult tõhusad.

Euroopa Liidust pärit puuvilja- ja marjamahlad on kvaliteetsed tooted, mis soodustavad 
tervislikku ja tasakaalustatud toitumist ning mida toodetakse vastavalt säästvusnõuetele, mida 
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meie õigusaktid toetavad. Seega on õiglane, et tagame samade kvaliteedinõuete järgimise 
kõikide ühenduse territooriumil turustatavate toodete puhul. Seadmata küsimuse alla 
impordipoliitikat, toetatakse käesolevas raportis kohalikke tooteid, mida ei ole vaja kaugelt 
transportida, tekitades CO2-heidet, ning mida toodetakse vastavalt sotsiaalsetele ja 
töötingimustele, mis on kookõlas ühenduse õigusaktidega, ning liidus kehtestatud 
toiduohutuseeskirjadele. Tegemist ei ole seega Euroopa protektsionismiga, vaid 
jätkusuutlikkuse edendamisega meie majanduse kõigis sektorites. Toote üldkvaliteeti 
mõõdetakse ka selle eetilise, ökoloogilise ja sotsiaalse kvaliteedi järgi.


