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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeena 
käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun 
neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0490),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0278/2010), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean 20. tammikuuta 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 84, 17.3.2011, s. 45.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY säädetään 
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Näitä 
sääntöjä olisi mukautettava tekniseen 
kehitykseen, ja niissä olisi otettava 
huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius 
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 28. 
istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen 
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.

(1) Elintarvikkeena käytettävistä 
hedelmätäysmehuista ja tietyistä 
vastaavista valmisteista 20 päivänä 
joulukuuta 2001 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2001/112/EY1 säädetään
hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien 
tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja 
merkintöjä koskevista erityissäännöistä 
kuluttajien etujen puolustamiseksi 
antamalla heille mahdollisimman paljon 
tietoa ja kyseisten tuotteiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan 
unionissa. Käsitteitä olisi selkeytettävä ja 
vahvistettava selvästi erilliset ryhmät, jotta
näitä sääntöjä voitaisiin mukauttaa
tekniseen kehitykseen, ja niissä olisi 
otettava huomioon asiaa koskevissa 
kansainvälisissä standardeissa – erityisesti 
hedelmätäysmehuja ja hedelmänektareita 
koskevassa Codex-standardissa (Codex 
Stan 247-2005), jonka Codex Alimentarius 
-komissio hyväksyi 4–9 päivänä 
heinäkuuta 2005 pidetyssä 28. 
istunnossaan, sekä Euroopan 
hedelmämehutuottajien yhdistyksen 
(AIJN) menettelytapasäännöissä –
tapahtunut kehitys.
1 EUVL L 10, 12.1.2002, s. 58.

Or. es

Perustelu

Esittelijä kannattaa komission ehdottamaa oikeusperustaa (43 artikla) ja korostaa asiasta 
vastaavan valiokunnan roolia, koska se takaa elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä laatuun 
liittyvät seikat mehuissa ja vastaavissa tuotteissa, joiden merkintää on tarkistettava kaikkien 
kuluttajia mahdollisesti hämmentävien seikkojen selkeyttämiseksi.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen, direktiivin Codexiin 
mukauttamisesta johtuvia sääntöjä olisi 
sovellettava yhtenäisesti kaikkiin EU:ssa 
kaupan pidettäviin tuotteisiin riippumatta 
siitä, tuotetaanko niitä unionissa vai 
tuodaanko niitä kolmansista maista.

Or. es

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Hyväksyä voidaan tietyt tekniset 
käytännöt, joilla parannetaan tuotteen 
erityisominaisuuksia kuten väriä tai 
happamuutta, jos tuotteen fyysis-
kemiallisia, aistinvaraisesti tunnistettavia 
ja ravitsemuksellisia ominaisuuksia ei 
muuteta.

Or. es 
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Perustelu

Teknisen kehityksen ansioista tuottajat voivat hyödyntää uusia käytäntöjä. Ne on sallittava, 
jos niiden avulla voidaan parantaa tuotetta, eikä niitä ole mainittava pakkausmerkinnässä, 
jos ne eivät aiheuta huomattavia muutoksia tuotteeseen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria tai hunajaa. Myyntinimityksessä on 
oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty 
sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin 
enimmäismäärästä kuiva-aineena 
laskettuna ja grammoina litraa kohden 
ilmaistuna."

4. Nektareita ja liitteessä III täsmennettyjä 
tuotteita voidaan makeuttaa lisäämällä 
sokeria, hunajaa tai makeutusaineita. 
Tällaisessa tapauksessa lisäys on 
esitettävä ainesluettelossa voimassa 
olevan lainsäädännön määräysten 
mukaisesti ilmoittamalla lisätyn sokerin 
enimmäismäärä kuiva-aineesta laskettuna 
ja grammoina litraa kohden ilmaistuna.

Hunajasta on myös ilmoitettava sen 
täydellinen koostumus ja/tai 
glukoosipitoisuus, mikäli kyseessä ei ole 
luonnonhunaja.

Or. es

Perustelu
Vapaaehtoinen ilmoitus "ei lisätty sokeria" olisi hyväksyttävä mehujen osalta (ryhmä 1, liite 
I) ja ryhmää "nektarit" koskeva pakollinen ilmoitus "lisätty sokeria" voitaisiin poistaa. 
Lainsäädännössä edellytetään, että sokerit on ilmoitettava ainesluettelossa. Sokerin 
lisääminen sisältyy myös "nektareiden" määritelmään. Pakollinen ilmoitus "sokeria lisätty" 
aiheuttaisi turhaan kolminkertaista merkintää. Muista runsaasti sokeria sisältävistä juomista 
kuten limonadeista ei edellytetä tällaista eritysilmoitusta. 
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta kuluttajaa autetaan erottamaan 
sokeripitoisuuden perusteella mehu 
nektarista, ilmoitus "ei lisätty sokeria" on 
sallittu liitteen I ryhmään 1 kuuluvien 
hedelmätäysmehujen osalta.

Or. es

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että on olemassa ryhmiä, joilla on erityistarpeita (diabeetikot, lapset 
ja henkilöt, joilla on ylipainosta johtuvia ongelmia jne.), ja että kuluttajat eivät vielä erota 
selkeästi toisistaan sokeripitoisuuden perusteella "hedelmätäysmehuja" ja "nektareita", on 
sallittava poikkeus tarkistuksessa mainittujen ryhmien osalta. Kyseinen säännös voisi olla 
väliaikainen.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/112/EY 
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

"6 a artikla
Tiedotuskampanjat

Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat 
yleisellä tasolla ja myyntipisteissä 
tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena 
on selventää kuluttajalle tämän direktiivin 
mukaisten mehujen ja vastaavien 
valmisteiden eri ryhmien eroja."

Or. es
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Perustelu

Ottaen huomioon vaikeudet, joita nykyään ilmenee silloin, kun on erotettava toisistaan 
esimerkiksi "mehut" ja "nektarit", tarvitaan toimia, joilla varmistetaan, että Codexissa 
vahvistetut ja tässä direktiivissä vahvistetut ryhmät ovat helposti ymmärrettäviä kuluttajalle.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin mukauttamiseksi tekniseen ja 
asianomaisten kansainvälisten standardien 
kehitykseen komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä muuttaa liitteitä, lukuun 
ottamatta liitteessä I olevaa I osaa ja liitettä 
II.

Direktiivin mukauttamiseksi tekniseen ja 
asianomaisten kansainvälisten standardien 
kehitykseen komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä muuttaa liitteitä, lukuun 
ottamatta liitteessä I olevaa I osaa, 
liitteessä I olevan II osan 2 alakohtaa 
(sallitut ainesosat) ja liitettä II.

Or. es

Perustelu

Esittelijä katsoo, että päätöksiä sallittujen ainesosien lisäämisestä ei pitäisi tehdä 
delegoiduilla säädöksillä ottaen huomioon nykyiset erimielisyydet esimerkiksi aromeja 
koskevissa kysymyksissä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/112/EY 
7 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
direktiivissä tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa tässä 
direktiivissä tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä 5 vuoden ajaksi alkaen 
viimeisestä päivämäärästä, jolloin 
direktiivi on siirrettävä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Mikäli tämän direktiivin 



PR\864147FI.doc 11/17 PE456.779v02-00

FI

erityisiä näkökohtia ei ole tarpeen 
tarkistaa tai niiden tarkistamista koskevaa 
nimenomaista pyyntöä ei ole esitetty, 
katsotaan, että kyseistä määräaikaa 
jatketaan. 

Or. es

Perustelu

Jos ei ole tehty olennaisia muutoksia, joiden vuoksi säännösten tarkistaminen on perusteltua, 
komissio voi noudattaa niin sanottua "hiljaista jatkamista". 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Or. es

Perustelu

Esittelijä hyväksyy Euroopan parlamentin vastaavuustaulukoita koskevan enemmistön kannan 
ja korostaa niiden arvoa välttämättöminä välineinä, joiden avulla voidaan laatia parempaa 
lainsäädäntöä unionin säännösten osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen aikana. 
Tässä tapauksessa kuitenkin ja ottaen huomioon tähän direktiiviin tehdyt muutokset esittelijä 
ei pidä tarpeellisena, että jäsenvaltioiden on pakko tiedottaa vastaavuustaulukoista, vaan 
päinvastoin pakollisuus voisi lisätä aiheettomasti byrokratiaa.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Siirtymäkausi

Jotta nykyiset varastot voidaan käyttää 
markkinoilla ja mahdollistaa uusia 
säännöksiä koskeva sopeutumiskausi, 
vahvistetaan 18 kuukauden siirtymäkausi, 
joka alkaa päivänä, jona direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. es

Perustelu

18 kuukauden siirtymäkausi, joka lisätään aikaan, jonka kuluessa direktiivi saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, antaisi Euroopan teollisuudelle ja kolmansien maiden tuottajille 
yhteensä kolme vuotta aikaa sopeutua uusiin säännöksiin.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I –I kohta – 5 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hedelmänektareita valmistetaan sokeria 
lisäämättä tai vähäenergisiksi tuotteiksi, 
sokerit voidaan korvata kokonaan tai 
osittain makeutusaineilla asetuksen 
(EY) N:o 1333/2008 mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon). 

Or. es

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – II kohta – 2 alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Appelsiinimehuun voidaan lisätä Citrus 
reticulatasta ja/tai Citrus reticulatan 
hybrideistä saatua mehua sellainen 
määrä, että Citrus reticulatan liukenevan 
kuiva-aineen määrä on korkeintaan 
10 prosenttia appelsiinimehun liukenevan 
kuiva-aineen kokonaismäärästä.

Or. es

Perustelu

Codexissa säädetään tästä mahdollisuudesta kohdassa "muut sallitut ainesosat", ja lisäksi 
kyseessä on yleinen käytäntö brasilialaisten ja yhdysvaltalaisten tuottajien keskuudessa. 
Tämän mahdollisuuden kieltäminen eurooppalaisilta tuottajilta aiheuttaisi heille 
perusteetonta haittaa maailman muihin kilpailijoihin verrattuna.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – II kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuljetus ja varastointi

Sellaisia liitteessä I olevan I osan 
1 a ryhmään kuuluvia mehuja, jotka 
edellyttävät pakkaamisen ja myynnin 
välisen kylmäketjun ylläpitämistä 
aistinvaraisten ominaisuuksiensa 
säilyttämiseksi, voidaan pitää kaupan 
ainoastaan kylminä.

Or. es

Perustelu

Tämän säännöksen tarkoituksena on välttää sekaannus niiden mehujen välillä, jotka kuuluvat 
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lainsäädännöllisesti samaan ryhmään mutta joita pidetään kaupan eri tavoin.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hedelmien on oltava terveitä, sopivan 
kypsiä ja tuoreita tai sellaisin fysikaalisin 
keinoin tai käsittelyin säilöttyjä, jotka 
vastaavat Euroopan unionin asiaan 
sovellettavia säännöksiä.

Or. es

Perustelu

Tämä kohta on sisältynyt "hedelmäsoseita" koskevaan toiseen alakohtaan, vaikka olisi 
sisällyttää se "hedelmien" määritelmää koskevaan ensimmäiseen yleiseen kohtaan.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hedelmien on oltava terveitä, sopivan 
kypsiä ja tuoreita tai sellaisin fysikaalisin 
keinoin tai käsittelyin säilöttyjä, jotka 
vastaavat Euroopan unionin asiaan 
sovellettavia säännöksiä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Edellisen tarkistuksen mukaisesti poistetaan tämä alakohta, jotta se voidaan siirtää. Tämän 
kohdan on kuuluttava pikemminkin "hedelmien" määritelmää koskevaan yleiseen kohtaan.
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PERUSTELUT

Hedelmätäysmehujen ja muiden vastaavien tuotteiden teollisuudenalalla on tietty painoarvo 
Euroopan unionissa. Kuitenkin esimerkiksi appelsiinimehun suhteen on todettava, että yli 
82 prosenttia EU:ssa kulutetusta mehusta on peräisin pääasiassa Brasiliasta ja Yhdysvalloista. 
Toisin sanoen alle 20 prosenttia EU:ssa kulutetusta appelsiinimehusta on tuotettu unionin 
alueella.

Sitrushedelmien osalta Euroopan jalostusteollisuus on maailman muista suurista tuottajista 
poiketen tuoretuotteiden myyntiä täydentävää toissijaista teollisuutta. Jalostusteollisuuden
tehtävänä on usein hyödyntää niitä hedelmiä, joita ei ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi 
(koko, tahrat kuoressa) päästetä tuoreiden tuotteiden markkinoille, vaikka ne ovat täysin 
kelvollisia laadukkaiden mehujen valmistukseen. Yhdysvalloissa ja Brasiliassa vastaavasti 
istutetaan pääasiassa lajikkeita suoraa jalostusta varten. Vaikka kummatkin tuotantotavat ovat 
laillisia, on todettava, että mittavasta tuonnista johtuvien korkeiden ympäristökustannusten 
vastapainoksi (liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt) Euroopan toissijainen teollisuus ei 
pelkästään hyödynnä mahdollisia ylijäämiä, vaan se tarjoaa ympäristön kannalta 
välttämättömiä poistopalveluita (sen avulla vältetään tuoretuotteiksi vähemmän sopivien 
hedelmien tuhoaminen ja estetään se, että pelloille jää poimimattomia hedelmiä, jotka voisivat 
edistää tuholaisten leviämistä) ja tuottaa lisäarvoa, joka lisää sosiaalisesta ja taloudellisesta 
näkökulmasta katsottuna työpaikkoja ja vaurautta.

Tämän vuoksi on tarpeen tukea eurooppalaista teollisuudenalaa mukauttamalla direktiivi 
kansainvälisten säännösten ja Codexin mukaiseksi ja vahvistamalla samat säännöt kaikille 
tuotteille, joita pidetään kaupan unionin alueella. Pyrkimyksenä on edistää direktiivin 
johdanto-osien edellyttämällä tavalla näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Mutta 
pyrkimyksenä on myös selkeyttää tuotteiden merkintää, niiden luokittelua, sallittuja ainesosia 
ja tiettyjen käytäntöjen sallittavuutta koskevia säännöksiä. Ehdotettu tarkistaminen on tämän 
vuoksi myös hyödyllistä tuontituotteille, joita nykyään jo pidetään kaupan Euroopan 
unionissa. Tämän direktiivin myötä kolmansien maiden tuottajat saavat tilaisuuden parantaa 
tuotteidensa laatua entistä kestävämpien tuotantoprosessien avulla. Kaikkia koskevilla 
samoilla säännöillä vältetään myös kaikki petokseen tai vilpilliseen kilpailuun liittyvät 
tilanteet ja lisätään kuluttajille annettavien tietojen selvyyttä.

Direktiivin ja sen tarkistamista koskevan ehdotuksen suurin saavutus on epäilemättä tuen 
jatkaminen niin, että säilytetään kaksi nimitystä, joiden avulla erotetaan puristetut 
hedelmämehut tiivisteistä valmistetuista sekä ryhmien muodostaminen liitteen I määritelmien 
mukaisesti. Joka tapauksessa direktiivin soveltamisen ensimmäiset vuodet ovat myös 
osoittaneet, että käytännössä kuluttajan on vaikeata erottaa selkeästi eri tuoteryhmiä, jotka 
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Esittelijä on voinut todeta kuluttajajärjestöjen monien 
tapaamisten yhteydessä, että "mehun" ja "nektarin" välillä sekaannus on suurta. Tässä 
mielessä on erityisen tärkeätä selventää tuotteiden sisältöä tai niiden sokerittomuutta, mikä on 
erittäin tärkeää kuluttajaryhmälle, joilla on erityistarpeita (diabeetikot, lapset, paino-
ongelmista kärsivät henkilöt jne.). Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että on edelleen sallittava 
käyttää mainintaa "ei lisätty sokeria" ryhmään 1 kuuluvissa hedelmämehuissa. Mitä tulee 
"nektariin", esittelijä uskoo, että on tarpeen ottaa käyttöön pakollinen maininta tuotteen 
sisältämästä sokerista, joka ylittää sen, mikä on jo vahvistettu voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisessa ainesluettelossa.
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Tämän vuoksi näitä toimenpiteitä on vahvistettava erityisin tiedotuskampanjoin, joiden avulla 
voidaan hälventää edellä mainittua nykyistä sekaannusta. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus 
saada tietää tarkalleen, minkälaista tuotetta hän on hankkimassa.

Toinen tämän tarkistamisen keskeisistä seikoista on sen entistä parempi mukauttaminen 
Codex Alimentariuksen mukaisiin määräyksiin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että komissio 
haluaa rajoittua Codexiin liittyvissä seikoissa niihin, joista se pitää, ja jättää sivuun muut 
näkökohdat, jotka kuuluvat kansainväliseen lainsäädäntöön. Esittelijä kannattaa, että kaikki 
mehut ja niistä peräisin olevat tuotteet, joita pidetään kaupan EU:ssa, myydään samojen 
säännösten mukaisesti ja mainitsee erityisesti vaarattomat käytännöt, kuten mandariinin 
lisäämisen appelsiinimehuun, mikä voi parantaa makua ja väriä ja mitä toisinaan jotkut 
kuluttajaryhmät voivat vaatia. Lisäksi mandariinilla on ominaisuuksia – kuten tutkimus 
"Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholestorolemic Children" osoittaa 
– jotka vaikuttavat hyödyllisesti lasten kolesterolitasoon. 

Näiden kaikkien syiden takia eurooppalaisilta tuottajilta ei saisi kieltää mandariinin lisäämistä 
niin kauan kuin niitä käytetään Brasiliasta ja Yhdysvalloista peräisin olevissa tuotteissa.

Mitä tulee "aromin palauttamiseen" liittyvään kiistelyyn, siihen liittyvät kaikki tekniset 
ongelmat huomioon ottaen esittelijä on tyytyväinen komission ehdottamaan menetelmään, 
jonka mukaisesti sen valinnainen luonne säilytetään ja palautettu aromi joka tapauksessa on 
peräisin "samasta hedelmälajista" sen sijaan, että se on peräisin "samasta hedelmästä".

Vaikka komission ehdottamat muutokset ovat määrän suhteen rajallisia, niillä on todella 
laatuun vaikuttavaa merkitystä teollisuudelle. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa riittävä 
siirtymäkausi, joka voisi olla jopa 18 kuukautta. Näin ollen siirtämistä koskevat jaksot 
huomioon ottaen aikaa olisi yhteensä kolme täyttä vuotta käyttää loppuun aikaisemman 
lainsäädännön mukaisesti valmistetut varastot ja mukauttaa tekniset käytännöt ja laitteet 
uusiin vaatimuksiin.

Vaikka esittelijä on samaa mieltä suurimmasta osasta komission esittämistä tarkistamista 
koskevan ehdotuksen väittämistä, tiettyjä epäilyksiä aiheuttaa kyseisen toimielimen rooli 
tulevaisuudessa ja erityisesti delegoitujen säädösten suhteen. Vaikuttaa tässä mielessä 
asianmukaiselta, että 7 a artiklan ensimmäisessä kohdassa rajoitetaan viideksi vuodeksi 
kyseisiä komission valtuuksia sen sijaan, että ne annettaisiin "määräämättömäksi ajaksi". 
Esittelijä lisää myös mahdollisuuden, että mikäli viiden vuoden kuluttua ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia, joiden mukaisesti lainsäädännön muuttaminen on perusteltua, voidaan 
soveltaa hiljaista jatkamista. 

Mitä tulee komission rooliin, esittelijälle aiheuttaa epäilyksiä se, että luvallisten ainesosien 
tarkistaminen (liitteessä I olevan II osan 2 kohta) tehdään delegoiduilla säädöksillä, vaikka se 
on ollut yksi eniten vaikeuksia aiheuttaneista kohdista, joita neuvoston työryhmät ovat tähän 
mennessä käsitelleet.

Tämän mietinnön laatimisen yhteydessä on havaittu lukuisia ongelmia, jotka johtuvat 
tietyntyyppisistä mehuista, jotka on tuotettu tietyissä maissa, sekä ongelmia hedelmien, 
tuotteiden ja ainesosien määrittelemisessä unionin eri kielillä. Tässä mietinnössä kehotetaan 
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kansallisia valtuuskuntia tekemään asianmukaisiksi katsottavia korjauksia, jotta tuleva 
lainsäädäntö olisi mahdollisimman tehokasta.

Euroopan unionissa valmistettavat hedelmämehut ovat laadukkaita tuotteita, jotka ovat osa 
terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota, ja niitä valmistetaan unionin lainsäädännössä 
määriteltyjen kestävyysvaatimusten mukaisesti. Näin ollen on oikein, että varmistetaan 
korkeat laatuvaatimukset kaikille tuotteille, joita pidetään kaupan unionin alueella. 
Tuontipolitiikkaa mitenkään kyseenalaistamatta tässä mietinnössä kannatetaan lähellä 
tuotettuja tuotteita, joita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, koska kuljetus aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä, ja jotka valmistetaan unionin lainsäädännön mukaisiin sosiaalisiin 
oloihin ja työoloihin verrattavissa olosuhteissa ja joita valmistetaan noudattaen määräyksiä, 
jotka unioni on vahvistanut elintarviketurvallisuuden suhteen. Pyrkimyksenä ei siis ole 
harjoittaa eurooppalaista protektionismia, vaan tukea edelleen kestävyyttä kaikilla unionin 
talouden aloilla. Tuotteen yleistä laatua mitataan myös sen eettisen laadun sekä ekologisen ja 
sosiaalisen laadun mukaan.


