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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem 
līdzīgiem produktiem
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0490),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0278/2010), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 20. janvāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina turpmāk izklāstīto viedokli pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 84, 17.3.2011., 45. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu 
produktu brīvu apgrozību Eiropas 
Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem, paredzēti 
īpaši noteikumi par attiecīgo produktu 
ražošanu, sastāvu un marķējumu. Šie 
noteikumi jāpielāgo tehnikas attīstībai, un 
tajos jāņem vērā attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākās prasības, jo īpaši Augļu 
sulu un nektāru standartu kodekss (Codex 
Stan 247-2005), kuru pieņēma Pārtikas 
kodeksa komisija savā divdesmit astotajā 
sesijā 2005. gada 4.–9. jūlijā, un Eiropas 
Augļu sulu nozares asociācijas (AIJN) 
prakses kodekss.

(1) Lai aizsargātu patērētāju intereses, 
nodrošinot viņiem pēc iespējas vairāk 
informācijas, un veicinātu augļu sulu un 
dažu līdzīgu produktu brīvu apgrozību 
Eiropas Savienībā, Padomes 2001. gada 
20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas 
attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām 
un dažiem līdzīgiem produktiem1, 
paredzēti īpaši noteikumi par attiecīgo 
produktu ražošanu, sastāvu un marķējumu. 
Lai šos noteikumus pielāgotu tehnikas 
attīstībai un ņemtu vērā attiecīgo 
starptautisko standartu jaunākās prasības, 
jo īpaši Augļu sulu un nektāru standartu 
kodeksu (Codex Stan 247-2005), kuru 
pieņēma Pārtikas kodeksa komisija savā 
divdesmit astotajā sesijā 2005. gada 4.–
9. jūlijā, un Eiropas Augļu sulu nozares 
asociācijas (AIJN) prakses kodeksu, ir 
jāpaskaidro attiecīgie jēdzieni un 
jānosaka skaidri nodalītas kategorijas.
1 OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.

Or. es

Pamatojums

Referents atbalsta Komisijas ierosināto juridisko pamatu (43. pants) un uzsver atbildīgās 
Parlamenta komitejas lomu to aspektu garantēšanā, kuri saistīti ar pārtikas nekaitīgumu un 
sulu un līdzīgu ražojumu kvalitāti, kuru marķējums jāpārskata, lai skaidrotu visus aspektus, 
kas varētu mulsināt patērētājus.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai novērstu konkurences 
izkropļojumus, noteikumi, kas izriet no 
direktīvas pielāgošanas minētajam 
kodeksam, vienlīdzīgi jāpiemēro visiem 
ES tirgotajiem ražojumiem neatkarīgi no 
tā, vai tie ražoti ES, vai ievesti no trešām 
valstīm.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Var atļaut izmantot noteiktas 
tehnoloģiskās metodes, kas veicina 
specifisku ražojuma īpašību, piemēram, 
krāsas vai skābuma, uzlabošanu, ar 
nosacījumu, ka netiek mainītas šā 
ražojuma fiziski ķīmiskās, organoleptiskās 
un uzturvērtību raksturojošās īpašības.

Or. es

Pamatojums

Tehnoloģiskais progress ļauj ražotājiem izmantot jaunas metodes. Šo metožu izmantošana ir 
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jāatļauj gadījumos, kad tās kalpo ražojuma uzlabošanai, un tās nav jānorāda uz etiķetes, ja 
vien tās nav saistītas ar būtiskām ražojuma izmaiņām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus vai medu. Realizācijas 
nosaukumā iekļauj vārdu „saldināta” vai 
“pievienots cukurs”, norādot arī
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.”

4. Nektāri un konkrēti produkti, kuri minēti 
III pielikumā, var būt saldināti, pievienojot 
cukurus, medu vai saldinātājus. Šādā 
gadījumā attiecīgā pievienotā viela 
jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kā to 
paredz spēkā esošie tiesību akti, precizējot 
maksimālo pievienotā cukura daudzumu, 
kas aprēķināts kā sausna un izteikts gramos 
uz litru.”

Attiecībā uz medu — ja tas nav dabīgais 
medus — jānorāda arī tā pilnīgs sastāvs 
un/vai glikozes saturs tajā.

Or. es

Pamatojums
Attiecībā uz sulām (I pielikuma 1. kategorija) būtu jāatļauj izmantot fakultatīvo norādi „nav 
pievienots cukurs” un attiecībā uz kategoriju „nektāri” varētu atļaut neizmantot obligāto 
norādi „pievienots cukurs”. Tiesību aktos noteikts, ka sastāvdaļu sarakstā jānorāda cukura 
saturs. Turklāt cukura pievienošanu paredz pati nektāru definīcija. Obligātas norādes 
„pievienots cukurs” noteikšana nozīmētu nevajadzīgu trīskaršu marķēšanu. Turklāt attiecībā 
uz citiem dzērieniem ar augstu cukura saturu, piemēram, gāzētajiem saldinātajiem 
dzērieniem, šajā sakarībā nav paredzēts izmantot šādu īpašu norādi.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/112/EK
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai palīdzētu patērētājam atšķirt sulas 
un nektārus no cukura satura viedokļa, 
norādi „nav pievienots cukurs” atļauts 
izmantot attiecībā uz I pielikuma 
1. kategorijā ietilpstošajām augļu sulām.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka pastāv patērētāju grupas ar īpašām vajadzībām (diabētiķi, bērni, personas 
ar liekā svara izrasītām veselības problēmām u.c.) un ka patērētāji vēl aizvien skaidri 
neatšķir „augļu sulas” no „nektāriem” cukura sastāva ziņā, būtu jāpieļauj izņēmums 
attiecībā uz grozījumā minēto kategoriju norādēm. Minētajam noteikumam varētu būt pārejas 
raksturs.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/112/EK
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvā iekļauj šādu 6.a pantu:

6.a pants
Informācijas kampaņas

Komisija un dalībvalstis gan vispārējā 
mērogā, gan tirdzniecības vietās rīko 
informācijas kampaņas, lai patērētājiem 
skaidrotu ar šo direktīvu noteiktās 
dažādās sulu un līdzīgu ražojumu 
kategorijas.

Or. es
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Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējās grūtības, piemēram, „sulu” un „nektāru” nošķiršanā, ir būtiski 
nodrošināt, lai kodeksā noteiktās un ar šo direktīvu pieņemtās kategorijas patērētājam ir labi 
saprotamas.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
attīstībai un attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākajām prasībām, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus, var pielāgot 
pielikumus, izņemot I pielikuma I daļu un 
II pielikumu.

Lai šo direktīvu pielāgotu tehnikas 
attīstībai un attiecīgo starptautisko 
standartu jaunākajām prasībām, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus, var pielāgot 
pielikumus, izņemot I pielikuma I daļu un 
II daļas 2. punktu (atļautās sastāvdaļas)
un II pielikumu.

Or. es

Pamatojums

Referents uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējās viedokļu atšķirības tādos jautājumos kā 
aromatizētāji, lēmumus par atļauto sastāvdaļu pievienošanu nevajadzētu pieņemt ar deleģēto 
aktu palīdzību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/112/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt šajā direktīvā minētos 
deleģētos aktus.

1. Komisijai uz 5 gadiem, sākot no 
direktīvas transponēšanas pēdējās dienas,
piešķir pilnvaras pieņemt šajā direktīvā 
minētos deleģētos aktus. Gadījumos, kad 
nav iemesla vai skaidri izteikta 
pieprasījuma pārskatīt šīs direktīvas 
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specifiskus aspektus, minēto periodu 
uzskata par pagarinātu.  

Or. es

Pamatojums

Ja nav būtisku izmaiņu, kas attaisno direktīvas pārskatīšanu, Komisija var izmantot t. s.
„automātisko pagarināšanu”. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā.
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un 
šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
18 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā.

Or. es

Pamatojums

Referents piekrīt Eiropas Parlamenta vairākuma viedoklim par labu korelācijas tabulām un 
uzsver to būtisko nozīmi likumdošanas procesa uzlabošanā Kopienas tiesību aktu 
transponēšanas periodos. Tomēr šajā gadījumā un ņemot vērā ar šo specifisko direktīvu 
ieviestās izmaiņas, viņš uzskata, ka nevajadzētu noteikt prasību dalībvalstīm iesniegt šīs 
korelācijas tabulas, jo šāds pienākums, gluži pretēji, radītu nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Pārejas laiks

Lai pārdotu tirgū jau nonākušos 
krājumus un nodrošinātu laiku, kas 
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nepieciešams, lai pielāgotos jaunajiem 
noteikumiem, tiek noteikts 18 mēnešu 
pārejas laiks, sākot no šīs direktīvas 
transponēšanas termiņa.

Or. es

Pamatojums

Transponēšanas periodam papildus noteikts pārejas laiks ES rūpniecībai un trešo valstu 
ražotājiem kopumā dotu 3 gadus, lai pielāgotos jaunajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1 daļa – 5. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ražo augļu nektārus bez pievienota 
cukura vai ar zemu enerģētisko vērtību, 
cukurus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1333/2008 var pilnībā vai daļēji aizstāt 
ar saldinātājiem.

Ja ražo augļu nektārus bez pievienota 
cukura vai ar samazinātu enerģētisko 
vērtību, cukurus saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1333/2008 var pilnībā vai daļēji aizstāt 
ar saldinātājiem.

Or. es

Pamatojums

Lingvistisks grozījums, lai nodrošinātu atbilstību Regulai Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un 
veselīguma norādēm.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Apelsīnu sulai atļauts pievienot no 
Citrus reticulata un/vai Citrus reticulata 
hibrīdiem iegūtu sulu tādā apjomā, lai 
Citrus reticulata šķīstošās cietvielas 
nepārsniegtu 10 % no apelsīnu sulas 
šķīstošo cietvielu kopējā apjoma.

Or. es
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Pamatojums

Kodeksā šī iespēja paredzēta punktā „Citas atļautās sastāvdaļas”, un turklāt tā ir prakse, ko 
plaši izmanto ražotāji Brazīlijā un ASV. Šīs iespējas liegšana ES ražotājiem tos nostādītu 
nepamatoti neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar to konkurentiem citur pasaulē.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – II daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Transports un uzglabāšana

I pielikuma I daļas 1.a kategorijā minētās 
sulas, kuras nepieciešams uzglabāt 
atdzesētā veidā no to iesaiņošanas līdz 
pārdošanas brīdim, lai saglabātu to 
organoleptiskās īpašības, tirgo tikai 
atdzesētā veidā.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums nepieciešams, lai nesajauktu vienā kategorijā ietilpstošas sulas, kuras tirgo 
atšķirīgā veidā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augļi nedrīkst būt bojāti, tiem jābūt 
pietiekami nogatavojušamies un svaigiem 
vai konservētiem, izmantojot fiziskas 
metodes vai apstrādi, kas veikta saskaņā 
ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem 
noteikumiem.

Or. es
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Pamatojums

Šī daļa bija iekļauta 2. punktā „Augļu biezenis”, lai gan pareizāk būtu to iekļaut augļu 
definīcijas pirmajā — vispārējā — punktā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
II pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augļiem jābūt nebojātiem, pienācīgi 
nobriedušiem, svaigiem vai konservētiem, 
izmantojot fizikālus paņēmienus, vai ar 
apstrādi, ko veic saskaņā ar Eiropas 
Savienībā spēkā esošajiem noteikumiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējo grozījumu šo 2. punkta daļu svītro, lai to pārnestu uz citu punktu. Šo 
daļu būtu pareizāk iekļaut augļu definīcijas pirmajā — vispārējā — punktā.
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PASKAIDROJUMS

Augļu sulu un citu līdzīgu izstrādājumu ražošanas nozarei Eiropas Savienībā ir būtiska 
nozīme. Tomēr jāatzīmē, ka, piemēram, vairāk nekā 82 % no ES patērētās apelsīnu sulas 
galvenokārt tiek saražoti Brazīlijā un ASV. Citiem vārdiem sakot, Kopienas teritorijā tiek 
saražoti mazāk nekā 20 % no ES patērētās apelsīnu sulas.

Citrusaugļu gadījumā Eiropas pārstrādes rūpniecība, atšķirībā no pārējiem svarīgākajiem 
ražotājiem pasaulē, ir svaigu izstrādājumu tirdzniecības palīgnozare un papildnozare. 
Pārstrādi bieži izmanto, lai nodrošinātu noietu augļiem, kas sava izskata (izmēra, 
plankumainas mizas) dēļ neiekļūst svaigu ražojumu tirgū, bet ir pilnībā pieņemami kvalitatīvu 
sulu ražošanai. ASV un Brazīlijā, gluži pretēji, audzē galvenokārt šķirnes, kas paredzētas 
tiešai pārstrādei. Lai gan abi minētie ražošanas modeļi ir vienlīdz pieņemami, jāatzīmē, ka 
pretstatā masveida importa radītajām augstajām ar vidi saistītajām izmaksām (transporta 
radītā CO2 emisija) ES minētā palīgnozare ļauj ne tikai rast noietu iespējamiem 
pārpalikumiem, bet arī nodrošina savākšanas pakalpojumu, kas arī ir svarīgs no vides 
viedokļa (tas ļauj novērst svaigu ražojumu tirdzniecībai mazāk derīgo augļu iznīcināšanu un 
to, ka augļi paliek nenovākti uz lauka, tādējādi veicinot sērgu izplatīšanos), un rada pievienoto 
vērtību, kurai no sociālā un eknomikas viedokļa savukārt būtu jārada darba vietas un bagātība.

Tādēļ šī Eiropas nozare ir jāatbalsta, direktīvu pielāgojot starptautiskajiem tiesību aktiem un 
jau minētajam kodeksam un nosakot vienlīdzīgus noteikumus visiem ražojumiem, ko pārdod 
Kopienas teritorijā. Šādas pielāgošanas mērķis, kā noteikts direktīvas apsvērumos, ir veicināt 
minēto ražojumu brīvu apriti. Tomēr ir jāprecizē arī noteikumi par marķēšanu, ražojumu 
klasifikāciju, autļautajām sastāvdaļām un noteiktu prakšu pieļaušanu. Direktīvas pārskatīšana 
būs labvēlīga arī pašreizējai ievesto ražojumu tirdzniecībai Eiropas Savienībā. Pateicoties šai 
direktīvai, trešo valstu ražotājiem tiks sniegta iespēja uzlabot savu ražojumu kvalitāti, 
izmantojot ilgtspējīgākus ražošanas procesus. Tāpat arī vienādu noteikumu piemērošana 
visiem ražojumiem ļaus izvairīties no krāpšanas vai negodīgas konkurences un dos 
ieguldījumu patērētājiem sniedzamās informācijas skaidrošanā.

Direktīvas un tās pārskatīšanas priekšlikuma svarīgākais panākums bez šaubām ir uzstāšana 
uz divkārša nosaukuma saglabāšanu, nošķirot spiestās augļu sulas un no koncetrātiem iegūtās 
augļu sulas, kā arī kategoriju noteikšana, izmantojot I pielikuma definīcijas. Tomēr direktīvas 
piemērošanas pirmajos gados tika konstatēts, ka praksē patērētājiem ir grūti skaidri nošķirt 
direktīvā noteiktās dažādās ražojumu kategorijas. Referents, tiekoties ar patērētāju 
apvienībām, konstatēja lielu sajukumu, it īpaši starp sulām un nektāriem. Īpaši svarīgi ir 
ieviest skaidrību šajā jomā, ņemot vērā cukura saturu šajos ražojumos, kas ir īpaši būtisks 
jautājums patērētāju grupām ar specifiskām vajadzībām (diabētiķiem, bērniem, personām ar 
liekā svara problēmām u.c.). Tādēļ referents uzskata, ka attiecībā uz 1. kategorijas augļu 
sulām arī turpmāk jāļauj izmantot norāde „nav pievienots cukurs”. Attiecībā uz nektāriem 
referents uzskata, ka nav nepieciešams noteikt obligātu norādi par cukura saturu tajos papildus 
sastāvdaļu sarakstam, ko jau paredz spēkā esošie tiesību akti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šie pasākumi jāpapildina ar īpašām informācijas kampaņām, kas 
ļautu novērst konstatētos pārpratumus. Patērētājam ir tiesības zināt, kādu ražojumu viņš taisās 
iegādāties.
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Otrs svarīgs direktīvas pārskatīšanas aspekts ir tās labāka pielāgošana Pārtikas kodeksa 
noteikumiem. Tomēr šķiet, ka Komisija vēlas aprobežoties tikai ar dažiem kodeksa 
aspektiem, atstājot novārtā citus, lai gan tie ir ietverti starptautiskajos tiesību aktos. Referents 
atbalsta vienota standartu kopuma piemērošanu visām sulām un saistītiem ražojumiem, ko 
tirgo ES, un īpašu uzmanību vērš uz nekaitīgām praksēm, piemēram, mandarīnu pievienošanu 
apelsīnu sulai, kas var uzlabot gan garšu, gan krāsu un ko reizēm pieprasa atsevišķas 
patērētāju grupas. Turklāt, kā pierādīts pētījumā „Mandarīnu sula uzlabo antioksidantu līmeni 
ar hiperholesterinēmiju slimu bērnu organismā”, mandarīni veicina holesterīna līmeņa 
samazināšanos bērnu organismā. 

Tādēļ Eiropas ražotājiem nevajadzētu liegt izmantot praksi, kas saistīta ar mandarīnu 
pievienošanu, ja šo praksi izmanto tādu pašu izstrādājumu ražošanā, kurus ieved no Brazīlijas 
un ASV.

Attiecībā uz polemiku par aromāta atjaunošanu, ņemot vērā visas ar to saistītās tehniskās 
problēmas, referents pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu to saglabāt kā izvēles 
iespēju ar nosacījumu, ka jebkurā gadījumā atjaunotais aromāts tiek iegūts „no tās pašas augļu 
sugas”, nevis „no tiem pašiem augļiem”.

Lai gan Komisijas ierosinātās izmaiņas ir nedaudzas, tām ir būtiska kvalitatīva ietekme uz 
attiecīgo nozari. Tādēļ ir jānodrošina pietiekami ilgs pārejas laiks, kas varētu būt līdz pat 
18 mēnešiem. Līdz ar to, ņemot vērā transponēšanas periodus, saskaņā ar vecajiem 
noteikumiem saražoto izstrādājumu krājumu likvidēšanai un tehnoloģisko metožu un iekārtu 
pielāgošanai jaunajām prasībām būtu nepieciešami 3 gadi reālā laika.

Lai gan referents piekrīt lielākajai daļai ierosinājumu, kas pausti Komisijas priekšlikumā 
direktīvas pārskatīšanai, viņš pauž zināmas bažas par šīs iestādes nākotnes lomu, konkrēti —
attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Tādēļ šķiet atbilstīgi grozīt 7.a panta 1. punktu, Komisijai 
piešķirto attiecīgo pilnvaru laiku nosakot uz 5 gadiem, nevis „uz nenoteiktu laiku”. Referents 
arī iekļāvis automātiskas pagarināšanas iespēju gadījumā, ja, paejot minētajam 5 gadu 
periodam, nav būtisku izmaiņu, kas attaisnotu noteikumu pārskatīšanu. 

Attiecībā uz Komisijas lomu referents pauž bažas par atļauto sastāvdaļu (I pielikuma I iedaļas 
2. punkts) pārskatīšanu saskaņā ar deleģēto aktu procedūru, jo tas ir viens no jautājumiem, kas 
līdz šim radījis vislielākās viedokļu nesaskaņas Padomes darba grupās.

Visbeidzot, šī ziņojuma sagatavošanas laikā tika konstatētas vairākas problēmas saistībā ar 
atsevišķiem konkrētās valstīs ražoto sulu veidiem, kā arī grūtības, ko rada sulu, ražojumu un 
sastāvdaļu nosaukumi dažādās ES valodās. Šajā ziņojumā dalībvalstu delegācijas tiek 
aicinātas iesniegt labojumus, ko tās uzskata par nepieciešamiem, lai pēc iespējas palielinātu 
nākotnē pieņemamo tiesību aktu efektivitāti.

Eiropas Savienībā ražotās augļu sulas ir augstas kvalitātes izstrādājumi, kas sniedz 
ieguldījumu veselīga un līdzsvarota uztura nodrošināšanā un tiek izgatavoti saskaņā ar 
ilgtspējības standartiem, kurus aizsargā mūsu tiesību akti. Tādēļ mums šis augstais kvalitātes 
līmenis ir jānodrošina attiecībā uz visiem ražojumiem, ko tirgo Kopienas teritorijā. 
Nepakļaujot šaubām nevienu importēšanas politikas veidu, šajā ziņojumā tiek pausts atbalsts 
vietējiem ražojumiem, kuri nav jāpārvadā lielos attālumos, radot papildu CO2 emisijas, un 
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kuri tiek izgatavoti Kopienas tiesību aktiem atbilstošos sociālajos un darba apstākļos un 
saskaņā ar ES noteikumiem pārtikas drošības jomā. Šajā gadījumā nav runa par Eiropas 
protekcionismu, bet gan par ilgtspējības atbalstīšanu visās mūsu ekonomikas nozarēs. 
Ražojuma vispārējo kvalitāti nosaka arī tā ētiskā, ekoloģiskā un sociālā kvalitāte.


