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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács 2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi 
fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0490),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0278/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 20-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 84., 2011.3.17., 45.o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, 
emberi fogyasztásra szánt termékekről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK 
tanácsi irányelv szabályokat állapított meg, 
amelyek – az érintett termékeknek az 
Európai Unió területén történő szabad 
mozgásának biztosítása érdekében –
meghatározzák e termékek gyártását, 
összetételét, valamint a címkézéssel 
kapcsolatos követelményeket. E
szabályokat indokolt a műszaki fejlődéshez 
igazítani a vonatkozó nemzetközi 
szabványokon eszközölt változtatások 
figyelembevételével, különös tekintettel a 
gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra 
vonatkozó Codex-előírásra (Codex 
Alimentarius Codex Stan 247-2005), 
amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 
2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén 
fogadott el, valamint az Európai 
Gyümölcs- és Zöldséglégyártók 
Szövetsége (AIJN) által összeállított 
gyakorlati útmutatóra.

(1) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, 
emberi fogyasztásra szánt termékekről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK 
tanácsi irányelv1 szabályokat állapított 
meg, amelyek – a lehetető legtöbb 
információt nyújtó fogyasztóvédelem és az 
érintett termékeknek az Európai Unió 
területén történő szabad mozgásának 
biztosítása érdekében – meghatározzák e 
termékek gyártását, összetételét, valamint a 
címkézéssel kapcsolatos követelményeket.
Indokolt a fogalmakat tisztázni és jól 
elkülönített kategóriákat kialakítani 
ahhoz, hogy a szabályokat a műszaki 
fejlődéshez lehessen igazítani a vonatkozó 
nemzetközi szabványokon eszközölt 
változtatások figyelembevételével, különös 
tekintettel a gyümölcslevekre és 
gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-
előírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 
247-2005), amelyet a Codex Alimentarius 
Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 
28. ülésén fogadott el, valamint az Európai 
Gyümölcs- és Zöldséglégyártók 
Szövetsége (AIJN) által összeállított 
gyakorlati útmutatóra.
1 HL L 10., 2002.1.12., 58.o.

Or. es

Indokolás

Az előadó támogatja a Bizottság által javasolt jogalapot (43. cikk) és hangsúlyozza az 
illetékes parlamenti bizottságok szerepét az élelmiszer-biztonsággal, valamint a 
gyümölcslevek és hasonló termékek minőségével kapcsolatos szempontok garantálása terén, 
amelyek címkézését felül kell vizsgálni a fogyasztókat esetleg megtévesztő összes tényező 
tisztázása érdekében.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében az irányelv Codex-előíráshoz 
igazításából származó szabályokat az EU-
n belül forgalmazott valamennyi termékre 
ugyanúgy ki kell terjeszteni, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat az EU-n belül 
állították elő vagy harmadik országokból 
hozták be.

Or. es

Indokolás

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.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Engedélyezhetők egyes olyan 
technológiai eljárások, amelyek 
hozzájárulnak a termék bizonyos 
jellemzőinek – például színének vagy 
savtartalmának – javításához, feltéve, ha 
nem változtatják meg a termék fizio-
kémiai, organoleptikus vagy tápértékbeli 
jellemzőit.

Or. es 
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Indokolás

A technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy a termelők új eljárásokat alkalmazzanak. Ezeket 
engedélyezni kell, amennyiben a termék minőségének javítását szolgálják, és a címkén sem 
kell feltüntetni őket, amennyiben nem járnak a termék jelentős módosításával.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont 
2001/112/EK irányelv 
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4). A gyümölcsnektárok és a III. melléklet 
bizonyos termékei cukor vagy méz
hozzáadásával édesíthetők. A termék 
kereskedelmi megnevezésében szerepelnie
kell az „édesített” vagy „hozzáadott cukrot 
tartalmaz” kifejezésnek, amelyet követően
a hozzáadott cukor legnagyobb
mennyisége követ, szárazanyagként 
kiszámítva és gramm/literben kifejezve.”

(4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet 
bizonyos termékei cukor, méz vagy
édesítőszer hozzáadásával édesíthetők.
Ebben az esetben a hatályos 
jogszabálynak megfelelően az összetevők 
felsorolásában fel kell tüntetni a 
hozzáadott összetevőt, megadva a 
hozzáadott cukor legnagyobb mennyiségét, 
szárazanyagként kiszámítva és 
gramm/literben kifejezve.”

Amennyiben az édesítés mézzel történik, 
nem természetes méz esetén fel kell 
tüntetni annak pontos összetételét és/vagy 
glükóztartalmát is.

Or. es

Indokolás
A gyümölcslevek esetében (1. melléklet 1. kategóriája) engedélyezni kell a „hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz” megjelölés fakultatív feltüntetését, a gyümölcsnektárok esetében pedig a 
„hozzáadott cukrot tartalmaz” megjelölés kötelező feltüntetését el lehet engedni. A jogszabály 
előírja, hogy a cukrokat fel kell tüntetni az összetevők felsorolásában. Ezenkívül maga a 
„gyümölcsnektár” meghatározás is jelzi a cukor hozzáadását. Így a „hozzáadott cukrot 
tartalmaz” megjelölés kötelező feltüntetésének előírása háromszor megismételt címkézést 
jelentene. Egyéb nagy cukortartalmú italok, például a szénsavas üdítők esetén nincsen erre 
vonatkozó konkrét megjelölési kötelezettség.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
2001/112/EK irányelv 
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak érdekében, hogy a fogyasztó a 
cukortartalom tekintetében könnyebben 
különbséget tudjon tenni a gyümölcslevek 
és a gyümölcsnektárok között, az 1. 
melléklet 1. kategóriájába tartozó 
gyümölcslevek esetén engedélyezni kell a 
„hozzáadott cukrot nem tartalmaz” 
megjelölés alkalmazását.

Or. es

Indokolás

Tekintettel a speciális igényű csoportokra (cukorbetegek, a túlsúly kiváltotta egészségügyi 
problémákkal rendelkező gyermekek vagy személyek stb.), valamint arra, hogy a fogyasztók a 
cukortartalom tekintetében még nem tudnak egyértelmű különbséget tenni a gyümölcslevek és 
a gyümölcsnektárok között, a mellékletben említett kategóriák esetén engedélyezni kell a 
megjelölésekkel kapcsolatos szabálytól való eltérést. Ez a rendelkezés lehet átmeneti jellegű.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 a pont (új)
2001/112/EK irányelv 
6 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szöveg a következő 6a. cikkel 
egészül ki:

6a. cikk
Tájékoztató kampányok

A Bizottság és a tagállamok általánosan 
és az értékesítési pontokon tájékoztató 
kampányokat indítanak azért, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák a 
gyümölcslevek és egyéb hasonló termékek 
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ezen irányelv által megállapított 
különböző kategóriáiról.

Or. es

Indokolás

Tekintve, hogy nehézségeket okoz például a „gyümölcslevek” és „gyümölcsnektárok” közötti 
különbségtétel, törekedni kell annak biztosítására, hogy a fogyasztók világosan értsék a 
Codex-ben meghatározott és a jelen irányelvben elfogadott kategóriákat.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2001/112/EK irányelv 
7 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembevétele 
mellett összhangba kerüljön a műszaki 
fejlődés, a Bizottságnak módjában áll 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. 
pontja és a II. melléklet kivételével.

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembevétele 
mellett összhangba kerüljön a műszaki 
fejlődés, a Bizottságnak módjában áll 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. 
pontja, az I. melléklet II. pontjának 2. 
alpontja (engedélyezett összetevők) és a II. 
melléklet kivételével.

Or. es

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az egyes kérdésekben – például az aromákkal kapcsolatban –
meglévő eltérésekre tekintettel az engedélyezett összetevők hozzáadására vonatkozó 
döntéseket nem szabad felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozni.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2001/112/EK irányelv 
7 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelvben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört
határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

(1) Az ezen irányelvben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört az 
irányelv utolsó átültetésének napjától 
számított ötéves időszakra ruházzák a 
Bizottságra. Amennyiben nem merül fel 
semmilyen indok vagy konkrét kérés az 
irányelv egyes vonatkozásainak 
felülvizsgálatára, a fenti időszak 
meghosszabbodik.  

Or. es

Indokolás

Ha nincsenek lényeges változások, amelyek indokolnák az irányelv felülvizsgálatát, a 
Bizottság élhet az úgynevezett „hallgatólagos meghosszabbítást” jelentő megoldással. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
hatálybalépését követően legkésőbb 18 
hónappal megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
hatálybalépését követően legkésőbb 18 
hónappal megfeleljenek.

Or. es
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Indokolás

Az előadó elfogadja az Európai Parlament korrelációs táblázatokat támogató többségi 
álláspontját, és hangsúlyozza annak értékét mint a közösségi jogszabályok átültetése alatti 
időszakban a jobb jogalkotás alapvető eszköze. Mindazonáltal jelen esetben és eme egyedi 
irányelvben bevezetett módosításokra tekintettel az előadó nem látja szükségesnek, hogy a 
tagállamok korrelációs táblázatokat nyújtsanak be, sőt, ellenkezőleg, úgy véli, hogy ennek 
kötelezővé tétele szükségtelen adminisztrációs terheket róna rájuk.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Átmeneti időszak

Az irányelv átültetésének napjától 
számított egy 18 hónapos átmeneti 
időszakot alakítanak ki azért, hogy a már 
piacra került készletek elfogyjanak, és 
átmeneti idő álljon rendelkezésre az új 
irányelvhez való alkalmazkodásra.

Or. es

Indokolás

Az átültetési időszakot meghosszabbító 18 hónapos átmeneti időszak lehetővé teszi az európai 
ipar és harmadik országokbeli ágazat számára, hogy az összesen három éves időszak alatt 
alkalmazkodjanak az új jogszabályokhoz.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet – I pont – 5 alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy
alacsony energiaértékű gyümölcsnektárok 
esetében a cukor részben vagy teljes 
egészében helyettesíthető édesítőszerekkel 
az 1333/2008/EK rendeletnek megfelelően.

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy
csökkentett energiaértékű 
gyümölcsnektárok esetében a cukor 
részben vagy teljes egészében 
helyettesíthető édesítőszerekkel az 
1333/2008/EK rendeletnek megfelelően.
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Or. es

Indokolás

Nyelvi módosítás a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006. sz. 
rendelettel összhangban.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet – II pont – 2 alpont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Citrus reticulatából és/vagy annak 
hibrid fajtáiból nyert gyümölcsleveket 
hozzá lehet adni a narancslevekhez olyan 
arányban, hogy a narancslé teljes oldható 
szilárdanyag-tartalmához képest a Citrus 
reticulata oldható szilárdanyaga 
legfeljebb 10%-ot tegyen ki.

Or. es

Indokolás

Erre a Codex az „egyéb engedélyezett összetevők” című bekezdésben lehetőséget nyújt, és 
egyébként is széles körben alkalmazott gyakorlat a brazíliai és az egyesült államokbeli 
termelők között. E lehetőség megtiltása indokolatlan hátrányba sodorná az európai 
termelőket a nemzetközi versenytársakhoz képest.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet – II pont – 3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szállítás és tartósítás

A I. melléklet 1) pontjának 1a. 
kategóriájába tartozó azon gyümölcsöket, 
amelyek érzékszervi jellemzőinek 
megőrzéséhez a csomagolástól az 
értékesítésig hűtést igényelnek, kizárólag 
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hűtött formában lehet forgalmazni.

Or. es

Indokolás

E rendelkezésre azért van szükség, hogy ne lehessen összetéveszteni az ugyanezen jogi 
kategóriába tartozó, de eltérő formában forgalmazott gyümölcsleveket.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
II melléklet – 1 pont – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcsnek épnek, kellően érettnek és 
frissnek vagy fizikai úton vagy az Európai 
Unió alkalmazandó rendelkezéseinek 
megfelelően alkalmazott kezelési mód(ok) 
révén tartósítottnak kell lennie.

Or. es

Indokolás

Ezen albekezdés a „gyümölcspürékről” szóló 2. bekezdésben szerepelt, de helyesebb lenne, ha 
inkább a „gyümölcs” meghatározás első általános bekezdéséhez tartozna.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
II melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcsnek épnek, kellően érettnek és 
frissnek vagy fizikai úton vagy az Európai 
Unió alkalmazandó rendelkezéseinek 
megfelelően alkalmazott kezelési mód(ok) 
révén tartósítottnak kell lennie.

törölve

Or. es
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Indokolás

Az előző módosítással összhangban ezen albekezdés is törlésre és áthelyezésre kerül. Ezen 
albekezdésnek inkább a „gyümölcsök” meghatározású első általános bekezdésben kellene 
szerepelnie.
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INDOKOLÁS

A gyümölcslevek és más hasonló termékek ágazata jelentős súllyal bír az Európai Unióban. 
Ennek ellenére, például a narancslé esetében az EU-ban elfogyasztott termékek 82%-a főként 
Brazíliából és az Egyesült Államokból származik. Tehát az EU-ban elfogyasztott 
narancslének csupán kevesebb mint 20%-át állítják elő az Unió területén.

A citrusfélék esetében, eltérően a világ többi nagy termelőjétől, az európai feldolgozóipar alá 
van rendelve a friss gyümölcsök kereskedelmének, és annak csak kiegészítője. A feldolgozás 
sok esetben csak azon gyümölcsök esetében jön szóba, melyeket külső megjelenésük miatt 
(méret, foltos héj) frissen nem lehet eladni, miközben tökéletesen megfelelnek minőségi 
gyümölcslé előállítására. Az Egyesült Államokban és Brazíliában, ezzel ellenkezőleg, főként 
közvetlen feldolgozásra szánt fajtákat ültetnek. Miközben mindkét termelési modell legitim, 
meg kell jegyezni, hogy a masszív import által okozott magas környezeti költségekkel (a 
szállítás szén-dioxid-kibocsátása) szemben a kiegészítő jellegű európai ipar nem csak az 
esetleges többlet elhelyezésére nyújt megoldást, hanem környezetvédelmi szempontból is 
hasznos szolgáltatást nyújt (elkerülhetővé válik a frissen történő eladásra alkalmatlan 
gyümölcsök megsemmisítése, és az, hogy a leszedetlen gyümölcs a fákon maradjon, ami 
hozzájárulna a kártevők elterjedéséhez) és társadalmi és gazdasági szempontból is hozzáadott 
értéket képez, mivel munkahelyeket és jövedelmet teremt.

Ezért az európai ágazat támogatása érdekében az irányelvet összhangba kell hozni a 
nemzetközi szabályozással és a Codex-szel, és a közösség területén forgalmazott valamennyi 
termékre ugyanazokat a szabályokat kell megállapítani. Ahogyan az irányelv 
preambulumbekezdései is kimondják, a cél az e termékek szabad forgalmazásához való 
hozzájárulás. Ugyanakkor egyértelművé kell tenni a címkézésre, a termékek osztályozására, 
az engedélyezett összetevőkre és az egyes gyakorlatok engedélyezhetőségére vonatkozó 
szabályokat. A javasolt felülvizsgálat az Unióban már forgalmazott, importált termékekre is 
pozitív hatással lesz. A jelen irányelv révén a harmadik országok termelőinek is lehetőségük 
nyílik termékeik minőségének fenntarthatóbb termelési folyamatok általi javítására. Ezenkívül 
a mindenkire egyformán érvényes közös szabályok révén megelőzhető lesz a csalás és a 
tisztességtelen verseny, és a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás is egyértelműbbé válik.

Az irányelvnek és javasolt felülvizsgálatának kétségtelenül a legfontosabb előnye, hogy 
összpontosít a facsart gyümölcslevek és a koncentrátumból készült gyümölcslevek közötti 
megkülönböztetésen alapuló kettős megnevezésre, valamint hogy létrehozza az I. 
mellékletben meghatározott kategóriákat. Ugyanakkor az irányelv hatálybalépése óta eltelt 
pár év egyértelműen rámutatott arra, hogy a gyakorlatban a fogyasztók nehezen tudják 
egyértelműen megkülönböztetni az irányelv hatálya alá tartozó különböző 
termékkategóriákat. Az előadó – a fogyasztói csoportokkal folytatott számos konzultációt 
követően – megállapította, hogy jelentős mértékű zavar tapasztalható különösen a 
„gyümölcslé” és a „gyümölcsnektár” közötti különbségtétel esetén. Különösen fontos e 
különbség egyértelműsítése abból a szempontból, hogy e termékek tartalmaznak-e cukrot 
vagy sem, mivel a speciális igényű fogyasztók (cukorbetegek, gyermekek, túlsúlyproblémával 
küszködők stb.) csoportjai számára ez jelentős kérdés. Ezért az előadó úgy véli, hogy a 
„hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölést továbbra is engedélyezni kell az 1. 
kategóriába tartozó gyümölcslevek esetén. A „gyümölcsnektárokkal” kapcsolatban az előadó 
úgy véli, hogy nincs szükség a cukortartalom kötelező feltüntetésére azon kívül, amit az 
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összetevők felsorolására vonatkozó jelenlegi jogszabályok előírnak.

Ezért ezeket az intézkedéseket külön tájékoztató kampányokkal kell megerősíteni, amelyek 
segítségével meg lehet szüntetni a jelenleg uralkodó, fent említett zűrzavart. A fogyasztóknak 
joguk van ahhoz, hogy megtudják, pontosan milyen terméket vásárolnak.

A felülvizsgálat további fontos pontja a Codex Alimentarius előírásaihoz való hozzáigazítás. 
Úgy tűnik azonban, hogy a Bizottság meg akarja határozni, hogy a Codex mely aspektusait 
kívánja átvenni, míg a nemzetközi előírásokban szereplő más aspektusokat figyelmen kívül 
hagyná. Az előadó úgy véli, hogy az EU-ban forgalmazott valamennyi gyümölcslére és 
hasonló termékre ugyanazon előírásoknak kell vonatkozniuk, és különösen felhívja a 
figyelmet az olyan ártalmatlan gyakorlatokra, mint a mandarin narancsléhez való hozzáadása, 
ami intenzívebbé teszi a termék ízét és színét, és esetenként bizonyos fogyasztói csoportok 
kívánalmainak is megfelel. Emellett a mandarin esetében a „Mandarin Juice Improves the 
Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children” című tanulmány kimutatta, hogy annak 
tulajdonságai kedvezően hatnak a gyermekek koleszterinszintjének csökkentésére. 

Mindezek alapján nem tagadhatók meg az európai termelőktől a mandarin hozzáadását érintő 
gyakorlatok, miközben azokat a Brazíliából és az Egyesült Államokból származó termékek 
esetében továbbra is alkalmazzák.

Az „aromarekonstrukcióval” kapcsolatos polémiák kapcsán, tekintettel valamennyi 
kapcsolódó technikai problémára, az előadó elégedett a Bizottság által javasolt formulával, 
amennyiben annak fakultatív jellege megmarad, és leszögezik, hogy a rekonstruált aromának 
„ugyanabból a fajta gyümölcsből”, nem pedig „ugyanabból a gyümölcsből” kell származnia.

A Bizottság által javasolt módosítások, bár mennyiségileg korlátozottak, jelentős minőségi 
változást jelentenek az iparág számára. Ezért elegendő alkalmazkodási időt kell biztosítani, 
amely elérheti a 18 hónapot is. Ezáltal, tekintettel az átültetés időszakára, összesen 3 teljes év 
állna a termelők rendelkezésére a régi szabályozás szerint előállított készletek eliminálására és 
a technológiai eljárások és a gépek az új előírásoknak megfelelő módosítására.

Bár az előadó egyetért a Bizottság által benyújtott felülvizsgálatra irányuló javaslat legtöbb 
felvetésével, kétségei vannak az intézmény jövőbeli szerepével kapcsolatban konkrétan a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében. Ebben az összefüggésben célszerű lenne a 
7a. cikk 1. pontjában említett hatáskör Bizottság általi gyakorlását ötéves időszakra korlátozni 
a „határozatlan idő” helyett. Az előadó ezt kiegészíti azzal a lehetőséggel, hogy ha az öt év 
leteltével nem merülnek fel a normatíva felülvizsgálatát indokoló érdemi változások, az 
időszak hallgatólagosan meghosszabbítható. 

A Bizottság szerepét illetően az előadó kétségesnek tartja, hogy az engedélyezett összetevők 
(1. melléklet II. 2. pont) felülvizsgálata felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon alapuló 
eljárás hatálya alatt maradjon, miközben ez volt az a kérdés, ami a tanácsi munkacsoportok 
számára ez idáig a legtöbb nehézséget okozta.

Végezetül a jelentés elkészítése során a bizonyos országokban előállított gyümölcslevek adott 
típusaival kapcsolatos számos problémát észleltünk, például a gyümölcsök, a termékek és az 
összetevők különböző uniós nyelveken történő elnevezése kapcsán. A jelentés sürgeti a 
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nemzeti küldöttségeket, hogy nyújtsák be az általuk szükségesnek ítélt helyesbítéseket annak 
érdekében, hogy a jövőbeli szabályozás a lehető leghatékonyabb legyen.

Az Európai Unióban előállított gyümölcslevek kiváló minőségűek, és hozzájárulnak az 
egészséges és kiegyensúlyozott étrendhez, továbbá a szabályozás által garantált 
fenntarthatósági szabványok szerint készülnek. Ennek következtében biztosítanunk kell, hogy 
a Közösség területén forgalmazott valamennyi termék e magas színvonalú minőségét. Az 
importpolitikák bármelyikének megkérdőjelezése nélkül a jelentés a közelben előállított 
termékeket támogatja, amelyeket nem kell magas szén-dioxid-kibocsátást eredményezve nem 
távolságokra szállítani, és amelyek a közösségi szabályozásnak megfelelő társadalmi és 
foglalkoztatási feltételek mellett és az Unió élelmiszer-biztonsági előírásainak megfelelően 
készülnek. Ezért a cél nem az európai protekcionizmus, hanem továbbra is a fenntarthatóság 
elősegítése gazdaságunk valamennyi ágazatában. Egy adott termék globális minőségét annak 
etikai, ökológiai és társadalmi minősége is meghatározza.


