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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0490),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–
0278/2010), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 
stycznia 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a 
także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 45.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego 
przepływu soków owocowych i niektórych 
podobnych produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Przepisy te
należy dostosować w celu uwzględnienia
postępu technicznego i zmian w 
stosowanych normach międzynarodowych, 
w szczególności normy Codex dotyczącej 
soków owocowych i nektarów (Codex Stan 
247-2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28 
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(1) W celu obrony interesów 
konsumentów poprzez udostępnienie im 
możliwie najdokładniejszych informacji i 
w celu wspierania swobodnego przepływu 
soków owocowych i niektórych podobnych 
produktów na terytorium Unii 
Europejskiej, w dyrektywie Rady 
2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
odnoszącej się do soków owocowych i 
niektórych podobnych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi1
ustanawia się szczegółowe przepisy 
dotyczące produkcji, składu i 
etykietowania tych produktów. Należy
wyjaśnić pojęcia i określić wyraźnie 
zróżnicowane kategorie z myślą o 
dostosowaniu przepisów do postępu 
technicznego i zmian w stosowanych 
normach międzynarodowych, w 
szczególności normy Codex dotyczącej 
soków owocowych i nektarów (Codex Stan 
247-2005), która została przyjęta przez 
Komisję Codex Alimentarius na 28 
posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i 
kodeksu zasad postępowania 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Soków Owocowych (AIJN).
1 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zwolennikiem proponowanej przez Komisję podstawy prawnej (art. 43) i 
podkreśla rolę przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, która zadba o aspekty 
dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz jakości soków i podobnych produktów, których 
oznakowanie należy zmienić, aby rozwiać wszelkie wątpliwości mogące wprowadzić 
konsumentów w błąd.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, 
normy wynikające ze dostosowania 
dyrektywy do normy Codex należy 
stosować do wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu na obszarze 
UE, zarówno tych produkowanych w 
samej Unii, jak i przywożonych z krajów 
trzecich.

Or. es

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna zagwarantować, że wszystkie importowane produkty spełniają 
normy nakładane przez Unię na soki i podobne produkty produkowane w obrębie Unii, aby 
wszystkie produkty wprowadzane na rynek europejski spełniały te same standardy jakości i 
bezpieczeństwa żywności. Z drugiej zaś strony sprawozdawca jest przekonany, że z punktu 
widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego zawsze 
lepiej jest kupować produkty lokalne. Zachęci to też producentów z krajów trzecich do 
wytwarzania produktów wyższej jakości i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Można dopuścić stosowanie 
określonych praktyk technologicznych, 
które przyczynią się do ulepszenia jakości 
szczególnych cech produktu, takich jak 
kolor lub kwaśność, pod warunkiem, że 
nie wpłynie to negatywnie na cechy 
fizyczno-chemiczne, organoleptyczne ani 
na wartość odżywczą.

Or. es 
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Uzasadnienie

Postępy technologiczne umożliwiają producentom stosowanie nowych praktyk. Stosowanie 
tych praktyk powinno być dopuszczalne, pod warunkiem, że będą one służyć poprawie jakości 
produktu i nie będzie trzeba ich wymieniać na etykiecie, ponieważ nie zmienią one w 
znaczącym stopniu produktu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. 
Nazwa handlowa zawiera zwrot 
„słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty 
wymienione w załączniku III można 
słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub
produktów słodzących. W takim 
przypadku dodatki powinny figurować w 
wykazie składników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ze 
wskazaniem maksymalnej ilości dodanego 
cukru obliczonej jako sucha masa 
wyrażona w gramach na litr.”

W odniesieniu do miodu, jeżeli nie jest to 
miód naturalny, należy również podać 
jego pełny skład i/lub zawartość glukozy.

Or. es

Uzasadnienie
Należy dopuścić dobrowolne umieszczanie zwrotu „bez dodatku cukru” na etykietach soków 
(kategoria I, załącznik I) i znieść obowiązkowe umieszczanie zwrotu „z dodatkiem cukru” na 
produktach kategorii „nektar”. Przepisy stanowią, że cukry powinny być wymienione w 
wykazie składników. Ponadto sama definicja „nektaru” już przewiduje dodatek cukru. 
Narzucenie obowiązkowego umieszczania zwrotu „z dodatkiem cukru” doprowadziłoby do 
trzykrotnego powtórzenia na opakowaniach, co jest zbędne. Inne napoje o dużej zawartości 
dodanego cukru, takie jak napoje gazowane, nie podlegają obowiązkowi umieszczaniu takich 
informacji na opakowaniu. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a.  Aby umożliwić konsumentowi 
odróżnienie soku od nektaru w 
odniesieniu do zawartości cukru, zezwala 
się na stosowanie zwrotu „bez dodatku 
cukru” na etykietach soków owocowych 
należących do kategorii 1, o której mowa 
w załączniku I.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ istnieją grupy ludzi o szczególnych potrzebach (chorzy na cukrzycę, dzieci, osoby z 
problemami zdrowotnymi związanymi z nadwagą itp.), a konsument do tej pory nie widzi 
wyraźnej różnicy między „sokiem owocowym” a „nektarem owocowym” w odniesieniu do 
zawartości cukru, należy przewidzieć odstępstwo od stosowania określonych zwrotów do 
kategorii soków, o których mowa w poprawce. Przepis ten mógłby mieć charakter 
przejściowy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dodaje się art. 6a w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 6a
Kampanie informacyjne

Komisja Europejska i państwa 
członkowskie prowadzą w punktach 
sprzedaży kampanie informacyjne o 
powszechnym zasięgu, aby poinformować 
konsumentów o poszczególnych 
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kategoriach soków i podobnych 
produktów określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na trudności, jakie sprawia obecnie rozróżnienie np. „soku” od „nektaru”, należy 
zadbać o to, aby konsument zrozumiał kategorie określone przez Codex i przyjęte w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy 
do postępu technicznego oraz rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych, 
Komisja może przyjąć niniejsze załączniki 
w formie aktów delegowanych, z 
wyłączeniem części I załącznika I oraz II.

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy 
do postępu technicznego oraz rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych, 
Komisja może przyjąć niniejsze załączniki 
w formie aktów delegowanych, z 
wyłączeniem załącznika I części I,
załącznika I części II pkt. 2 (dozwolone 
składniki) oraz załącznika II.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że decyzji w sprawie dodawania dozwolonych składników nie należy 
podejmować w formie aktów delegowanych.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/112/WE 
Artykuł 7 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie, powierza się 
Komisji na okres 5 lat począwszy od 
ostatniej daty transpozycji dyrektywy.
Jeżeli nie istnieją powody uzasadniające 
przegląd szczególnych aspektów niniejszej 
dyrektywy ani wyraźny wniosek w tej 
sprawie, okres ten zostaje przedłużony.  

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli nie zajdą istotne zmiany uzasadniające przegląd przepisów, Komisja Europejska może 
zastosować formułę tzw. „przedłużenia za milczącą zgodą”. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
18 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
18 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie.

Or. es
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Uzasadnienie

Sprawozdawca podziela pogląd większości posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy 
opowiadają się za tabelami korelacji, i podkreśla ich wartość jako niezbędnego instrumentu 
umożliwiającego lepsze stanowienie prawa w okresach transpozycji przepisów 
wspólnotowych. Jednak w tym przypadku ze względu na zmiany, jakie wprowadza ta 
konkretna dyrektywa, sprawozdawca nie widzi potrzeby, aby nakładać na państwa 
członkowskie obowiązek przekazywania tabeli korelacji – wręcz przeciwnie, uważa, że 
mogłoby to niepotrzebnie zwiększyć obciążenie biurokracją.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Okres przejściowy

Aby umożliwić sprzedaż zapasów 
istniejących na rynku i dostosowanie do 
nowych przepisów, należy wprowadzić 18-
miesięczny okres przejściowy, który 
rozpoczynałby się od daty transpozycji 
dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Przemysł europejski i producenci z krajów trzecich mieliby ogółem 3 lata na dostosowanie się 
do nowych przepisów, gdyby do czasu przewidzianego na transpozycję dodać 18-miesięczny 
okres przejściowy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt I - podpunkt 5 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nektarów owocowych 
produkowanych bez dodatku cukru lub o
niskiej zawartości energetycznej, cukry 
można zastąpić całkowicie lub częściowo 
substancjami słodzącymi, zgodnie z 

W przypadku nektarów owocowych 
produkowanych bez dodatku cukru lub o
zmniejszonej zawartości energetycznej, 
cukry można zastąpić całkowicie lub 
częściowo substancjami słodzącymi, 
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rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1333/2008.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka językowa zgodna z rozporządzeniem 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt II - podpunkt 2 - tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Sok uzyskany z Citrus reticulata i/lub 
odmian Citrus reticulata można dodawać 
do soku pomarańczowego w proporcjach 
nie przekraczających 10% 
rozpuszczalnych substancji stałych Citrus 
reticulata w stosunku do ogólnej ilości 
rozpuszczalnych substancji stałych w soku 
pomarańczowym.

Or. es

Uzasadnienie

Codex przewiduje taką możliwość w części dotyczącej „innych dozwolonych składników”, a 
ponadto jest to praktyka szeroko stosowana przez producentów w Brazylii i Stanach 
Zjednoczonych. Jeżeli producenci europejscy nie będą mieli takiej możliwości, znajdą się oni 
w niekorzystniej sytuacji w stosunku do światowych konkurentów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt II - podpunkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Transport i przechowywanie

Soki kategorii, o której mowa w 
załączniku I pkt I ppkt 1a), które od 
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pakowania do sprzedaży wymagają 
chłodzenia, aby zachować właściwości 
organoleptyczne, są wprowadzane do 
obrotu wyłącznie w formie chłodzonej.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie mylenia soków należących do tej samej kategorii prawnej, 
lecz wprowadzanych do obrotu w innej formie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – punkt 1 – akapit - pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio 
dojrzały i świeży lub zakonserwowany za 
pomocą środków fizycznych lub środków 
użytych zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Akapit ten znajdował się w ustępie 2 dotyczącym „przecieru owocowego”, a lepiej byłoby 
umieścić go w ustępie 1 dotyczącym ogólnej definicji „owocu”.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II - punkt 2 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio 
dojrzały i świeży lub zakonserwowany za 
pomocą środków fizycznych lub środków 
użytych zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprzednią poprawką akapit tego ustępu zostaje skreślony i przeniesiony. Akapit 
ten powinien znajdować się raczej w pierwszym ustępie dotyczącym ogólnej definicji 
„owocu”.
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UZASADNIENIE

Sektor soków owocowych i innych podobnych produktów jest przemysłem o pewnym 
znaczeniu w Unii Europejskiej. Należy jednak wspomnieć, że 82% soku pomarańczowego 
spożywanego w UE pochodzi głównie z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że 
mniej niż 20% soku pomarańczowego spożywanego w UE jest produkcji wspólnotowej.

W przypadku owoców cytrusowych europejski przemysł przetwórczy, w odróżnieniu od 
innych ważnych producentów światowych, jest przemysłem ubocznym i uzupełniającym w 
stosunku do handlu owocami świeżymi. W wielu przypadkach dzięki przetwórstwu można 
sprzedać owoce, których nie można sprzedać na rynku owoców świeżych ze względu na ich 
wygląd (rozmiar, plamy na skórce itp.), chociaż doskonale nadają się one do produkcji soków 
wysokiej jakości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Brazylii w większości sadzi się 
odmiany bezpośrednio przeznaczane na przetwory. Oba modele produkcji są uzasadnione, 
należy jednak wspomnieć, że ze względu na szkodliwy wpływ, jaki wywiera na środowisko 
masowy import (emisje CO2), uboczny przemysł europejski nie tylko sprzedaje ewentualne 
nadwyżki, lecz również oferuje usługi środowiskowe polegające na wycofywaniu owoców 
(pozwala to uniknąć niszczenia owoców mniej nadających się do sprzedaży jako produkt 
świeży i pozostawiania na plantacjach nie zebranych owoców, co mogłoby przyczynić się do 
rozprzestrzeniania plag) i tworzy wartość dodaną, jaką jest ze społecznego i gospodarczego 
punktu wiedzenia tworzenie miejsc pracy i bogactwa.

W związku z tym, aby wspierać europejski sektor należy dostosować dyrektywę do 
międzynarodowych norm Codex i stosować te same zasady do wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu na obszarze Unii. Chodzi o umożliwienie swobodnego przepływu 
tych towarów, jak przewiduje dyrektywa, lecz również o wyjaśnienie norm dotyczących 
etykietowania, podział na kategorie produktów, dozwolone składniki i zezwolenie na 
stosowanie niektórych praktyk. Dlatego też proponowany przegląd będzie również korzystny 
dla produktów importowanych, które już obecnie są sprzedawane na rynku unijnym. Dzięki 
niniejszej dyrektywie producenci z krajów trzecich będą mogli podnieść jakość 
wytwarzanych przez nich produktów za pomocą bardziej zrównoważonego procesu 
produkcji. Ponadto stosowanie takich samych norm dla każdego pozwoli zapobiec 
nadużyciom i nieuczciwej konkurencji, a także pozwoli podawać konsumentom jaśniejsze 
informacje.

Najbardziej pozytywnym aspektem dyrektywy i wniosku w sprawie jej zmiany jest bez 
wątpienia utrzymanie podwójnego nazewnictwa umożliwiającego rozróżnienie między 
sokami wyciskanymi z owoców a sokami z koncentratu, zgodnie z kategoriami określonymi 
w definicjach zawartych w załączniku I. Pierwsze lata stosowania dyrektywy pokazały 
jednak, że w praktyce konsumentowi trudno jest wyraźnie rozróżnić poszczególne kategorie 
produktów objęte dyrektywą. Na spotkaniach ze stowarzyszeniami konsumentów 
sprawozdawca stwierdził, że panuje duże zamieszanie, szczególnie jeśli chodzi o rozróżnienie 
między „sokiem” a „nektarem”. Wyjaśnienie tych pojęć jest szczególnie ważne ze względu na 
zawartość cukru w tych produktach i ma duże znaczenie dla grup konsumentów o 
szczególnych potrzebach (osób chorych na cukrzycę, dzieci, osób z nadwagą itp.) Dlatego też 
sprawozdawca uważa, że stosowanie zwrotu „bez dodatku cukru” powinno być nadal 
dozwolone w odniesieniu do soków owocowych kategorii 1. W odniesieniu do „nektaru”, 
sprawozdawca uważa, że należy wprowadzić obowiązek podawania dokładniejszych 
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informacji o zawartości cukru, niż informacje figurujące w wykazach składników, o których 
mowa w obowiązujących przepisach.

Dlatego też należy przeprowadzić konkretne kampanie informacyjne, które pozwolą rozwiać 
obecne wątpliwości dotyczące pojęć, o których mowa wyżej. Konsument powinien móc 
dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju produkt kupuje.

Inną kwestią o ogromnym znaczeniu jest lepsze dostosowanie do norm Codex Alimentarius. 
Odnosi się jednak wrażenie, że Komisja pragnie oddzielić te aspekty Codex, które chce 
przyjąć, zapominając o innych aspektach zawartych w tej międzynarodowej normie. 
Sprawozdawca uważa, że wszystkie soki i produkty wprowadzane do obrotu w UE powinny 
podlegać tym samym przepisom i dlatego zawarł w sprawozdaniu odniesienie do 
nieszkodliwych praktyk, takich jak dodawanie soku z mandarynek do soków 
pomarańczowych – co może wzbogacić smak i kolor, i czego czasami wręcz domagają się 
niektóre grupy konsumentów. Ponadto właściwości mandarynek, jak wykazało badanie pt. 
„Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children”, 
korzystnie wpływają na zmniejszenie poziomu cholesterolu u dzieci. 

Z tych względów nie należy pozbawiać producentów europejskich możliwości dodawania 
mandarynek, skoro postępują tak producenci z Brazylii i Stanów Zjednoczonych.

W odniesieniu do polemiki nad „odtworzeniem zapachu” i ze względu na związane z tym 
problemy techniczne, sprawozdawca z zadowoleniem przyjął formułę zaproponowaną przez 
Komisję Europejską, która umożliwia dowolność i przewiduje, że odtworzony zapach 
powinien w każdym przypadku pochodzić z „owoców tego samego gatunku”, a nie „z tych 
samych owoców”.

Chociaż Komisja proponuje niewiele zmian, będą one miały duży wpływ na przemysł. 
Dlatego należy przewidzieć dostatecznie długi okres przejściowy, który mógłby wynosić 
nawet 18 miesięcy. Dzięki temu, jeśli liczyć okres transpozycji, przemysł miałby ogółem 3 
lata na sprzedaż towarów wyprodukowanych zgodnie z poprzednio obowiązującymi 
przepisami i dostosowanie technologii i maszyn do nowych wymogów.

Chociaż sprawozdawca zgadza się z większością postulatów zawartych w przedstawionym 
przez Komisję wniosku w sprawie zmiany, to jednak ma pewne wątpliwości co do przyszłej 
roli tej instytucji, a konkretnie w odniesieniu do aktów delegowanych. W związku z tym 
należy zmienić artykuł 7a ust. 1 i powierzyć Komisji te uprawnienia na okres 5 lat, zamiast na 
„czas nieokreślony”. Jeżeli po upływie tych 5 lat zajdą istotne zmiany uzasadniające przegląd 
normatywy, sprawozdawca przewidział również możliwość przedłużenia tego okresu za 
milczącą zgodą. 

W odniesieniu do roli Komisji sprawozdawca ma wątpliwości co do stosowności przeglądu 
dozwolonych składników (załącznik I. II. 2) w formie aktów delegowanych, ponieważ był to 
jeden z punktów, które przysporzyły najwięcej problemów utworzonym do tej pory grupom 
roboczym Rady.

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania napotkano wiele problemów związanych z 
określonymi rodzajami soków produkowanymi w poszczególnych krajach, a także z 
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nazewnictwem owoców, produktów i składników w poszczególnych językach Unii. Niniejsze 
sprawozdanie zachęca krajowe delegacje do składania poprawek, jakie uznają za stosowne, 
aby przyszłe przepisy były możliwie najskuteczniejsze.

Soki owocowe produkowane w Unii Europejskiej są wyrobami wysokiej jakości, umożliwiają 
zdrowe i zrównoważone odżywianie i są zgodne z normami zrównoważonego rozwoju 
zawartymi w naszych przepisach prawnych. Dlatego też powinniśmy zagwarantować tę 
wysoką jakość wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu na obszarze Unii. Niniejsze 
sprawozdanie nie zamierza kwestionować jakiejkolwiek polityki przywozu, lecz opowiada się 
za produktami lokalnymi, których nie należałoby przywozić z daleka ze względu na emisje 
CO2, których produkcja odbywa się w warunkach społecznych i warunkach pracy zgodnych z 
przepisami wspólnotowymi i zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywności. Nie chodzi więc o protekcjonizm europejski, lecz o kontynuację działań na rzecz 
zrównoważonej gospodarki we wszystkich sektorach. Ogólną jakość produktu mierzy się 
również jego jakością etyczną, ekologiczną i społeczną.


