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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite 
produse similare destinate consumului uman
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2010)0490),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0278/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 20 ianuarie 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A7–0000/2011),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

                                               
1 JO C 84, 17 martie 2011, p. 45.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul stimulării liberei circulaţii a 
sucurilor de fructe şi a anumitor produse 
similare în interiorul Uniunii Europene, 
Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare destinate 
consumului uman a stabilit dispoziţii 
specifice privind producţia, compoziţia şi 
etichetarea produselor respective. Aceste 
norme trebuie să fie adaptate la progresul 
tehnic şi să ţină seama de evoluţia 
standardelor internaţionale în domeniu, în 
special a Standardului Codex pentru sucuri 
şi nectaruri de fructe (Codex Stan 247-
2005), adoptat de Comisia Codex 
Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci 
şi opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, şi a 
Codului de bune practici al Asociaţiei 
Europene a Producătorilor de Sucuri de 
Fructe (AIJN).

(1) Pentru a proteja interesele 
consumatorilor şi a le oferi cât mai multe 
informaţii posibile, precum şi în scopul 
stimulării liberei circulaţii a sucurilor de 
fructe şi a anumitor produse similare în 
interiorul Uniunii Europene, Directiva 
2001/112/CE a Consiliului din 
20 decembrie 2001 privind sucurile de 
fructe şi anumite produse similare destinate 
consumului uman1 a stabilit dispoziţii 
specifice privind producţia, compoziţia şi 
etichetarea produselor respective. Ar trebui 
clarificate conceptele şi ar trebui stabilite 
categorii bine diferenţiate pentru a adapta
aceste norme la progresul tehnic şi a ţine
seama de evoluţia standardelor 
internaţionale în domeniu, în special a 
Standardului Codex pentru sucuri şi 
nectaruri de fructe (Codex Stan 247-2005), 
adoptat de Comisia Codex Alimentarius în 
cadrul celei de-a douăzeci şi opta sesiuni 
din 4-9 iulie 2005, şi a Codului de bune 
practici al Asociaţiei Europene a 
Producătorilor de Sucuri de Fructe (AIJN).

1 JO L 10, 12.1.2002, p. 58.

Or. es

Justificare

Raportorul susţine temeiul juridic propus de Comisie (articolul 43) şi subliniază rolul 
comisiei parlamentare competente în fond ca garant al aspectelor privind siguranţa 
alimentară şi calitatea sucurilor şi a produselor similare, a căror etichetare trebuie revizuită 
pentru clarificarea tuturor aspectelor care ar putea induce consumatorii în eroare.



PR\864147RO.doc 7/17 PE456.779v02-00

RO

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a evita denaturări ale 
concurenţei, normele care decurg din 
adaptarea directivei la Codex trebuie 
aplicate în aceeaşi măsură tuturor 
produselor comercializate în UE, fie că 
sunt produse în Uniune sau importate din 
ţări terţe.

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pot fi autorizate anumite practici 
tehnologice care contribuie la 
ameliorarea calităţilor specifice ale 
produsului, cum ar fi culoarea şi 
aciditatea, cu condiţia să nu fie alterate 
caracteristicile sale fizico-chimice, 
organoleptice şi nutriţionale. 

Or. es

Justificare

Progresul tehnologic permite producătorilor utilizarea de noi practici. Acestea trebuie 
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autorizate cu condiţia să amelioreze produsul şi nu trebuie menţionate pe eticheta produsului, 
dacă nu alterează în mod semnificativ produsul.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri sau de miere. 
Denumirile de comercializare trebuie să 
includă cuvintele „îndulcit” sau „cu 
adaos de zahăr”, urmate de precizarea 
cantităţii maxime de zahăr adăugat, 
calculat ca substanţă uscată, exprimată în 
grame pe litru.

(4) Nectarurile şi produsele specifice care 
figurează în anexa III pot fi îndulcite prin 
adaos de zaharuri, de miere sau de 
îndulcitori. În acest caz, respectivul adaos 
figurează în lista ingredientelor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, 
precizându-se cantitatea maximă de zahăr 
adăugat, calculat ca substanţă uscată, 
exprimată în grame pe litru.

În cazul mierii, cu excepţia mierii 
naturale, se menţionează compoziţia 
completă şi/sau conţinutul său de glucoză.

Or. es

Justificare

Ar trebui permisă menţiunea voluntară „fără adaos de zahăr” pentru sucuri (anexa I 
categoria 1) şi ar putea dispărea menţiunea obligatorie „cu adaos de zahăr” pentru 
categoria „nectarurilor”. Conform legislaţiei zaharurile trebuie indicate în lista 
ingredientelor. În plus „nectarurile”, prin definiţie, conţin adaos de zahăr. Impunerea unei 
menţiuni obligatorii „cu adaos de zahăr” ar însemna o triplă redundanţă privind etichetarea. 
Pentru alte băuturi cu un conţinut ridicat de zahăr, cum ar fi băuturile răcoritoare, nu trebuie 
inclusă o menţiune specifică în acest sens.



PR\864147RO.doc 9/17 PE456.779v02-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a ajuta consumatorul să facă 
diferenţa între suc şi nectar în privinţa 
conţinutului de zahăr, se permite 
menţiunea „fără adaos de zahăr” pentru 
sucurile de fructe din categoria 1 a anexei 
I.

Or. es

Justificare

Având în vedere că există grupuri de consumatori cu necesităţi speciale (diabetici, copii, 
persoane cu probleme de sănătate provocate de excesul de greutate) şi întrucât consumatorul 
nu face distincţia în mod clar între „sucul de fructe” şi „nectarul de fructe” în ceea ce 
priveşte conţinutul de zahăr, ar trebui permisă o derogare în privinţa menţiunilor referitoare 
la categoriile menţionate în prezentul amendament. Această măsură ar putea avea caracter 
tranzitoriu.   

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se introduce următorul articol 6a:

Articolul 6a
Campanii de informare

Comisia şi statele membre realizează 
campanii de informare, în general şi la 
punctele de vânzare, în scopul de a 
clarifica în rândul consumatorilor 
diferitele categorii de sucuri şi de produse 
similare stabilite în prezenta directivă.
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Or. es

Justificare

Având în vedere dificultăţile actuale de a face distincţia între, de exemplu, „sucuri” şi 
„nectaruri”, este necesară depunerea unor eforturi pentru a garanta că sunt bine înţelese de 
către consumator categoriile stabilite în Codex şi adoptate în prezenta directivă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul adaptării prezentei directive la 
progresul tehnic şi pentru a ţine seama de 
evoluţia standardelor internaţionale în 
domeniu, Comisia poate adapta anexele 
prin intermediul unor acte delegate, cu 
excepţia părţii I din anexa I şi a anexei II.

În scopul adaptării prezentei directive la 
progresul tehnic şi pentru a ţine seama de 
evoluţia standardelor internaţionale în 
domeniu, Comisia poate adapta anexele 
prin intermediul unor acte delegate, cu 
excepţia părţii I din anexa I, a părţii II 
punctul 2 (ingrediente autorizate) din 
anexa I şi a anexei II.

Or. es

Justificare

Raportorul consideră că deciziile privind adaosurile de ingrediente autorizate nu ar trebui 
luate prin acte delegate, având în vedere divergenţele existente în privinţa unor aspecte 
precum aromele.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/112/CE 
Articolul 7a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă pentru o 
perioadă de timp nedeterminată
competenţa de a adopta actele delegate

(1) Competenţa de a adopta actele delegate
menţionată la articolul 5 îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
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menţionate în prezenta directivă. la ultima dată de transpunere a prezentei 
directive. În cazul în care nu apare niciun 
motiv care să împiedice acest lucru sau nu 
se face nicio cerere explicită de a modifica 
aspecte concrete ale prezentei directive, se 
presupune că această perioadă este 
prelungită.  

Or. es

Justificare

Dacă nu există modificări substanţiale care să justifice revizuirea directivei, Comisia poate 
folosi aşa-numitul mecanism al „reînnoirii tacite”. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică 
imediat Comisiei textele acestor acte, 
precum şi un tabel de corespondenţă între 
actele respective şi prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 
acesteia.

Or. es

Justificare

Raportorul acceptă opinia majorităţii Parlamentului European în favoarea tabelelor de 
corespondenţă şi subliniază valoarea acestora ca instrument esenţial pentru o mai bună 
legiferare în perioadele de transpunere a legislaţiei Uniunii. Totuşi, în acest caz şi având în 
vedere modificările introduse pentru prezenta directivă, nu consideră că este necesar să fie 
obligatorie comunicarea tabelelor de corespondenţă pentru statele membre, ci, dimpotrivă, 
caracterul său obligatoriu ar putea genera o mărire inutilă a birocraţiei. 
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Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Perioada de tranziţie

În scopul epuizării stocurilor existente pe 
piaţă şi pentru a permite o perioadă de 
adaptare la noua legislaţie, se stabileşte o 
perioadă de tranziţie de 18 luni de la data 
transpunerii directivei.

Or. es

Justificare

O perioadă de tranziţie de 18 luni, adăugată perioadei de transpunere, ar oferi industriei 
europene şi producătorilor din ţările terţe o perioadă totală de 3 ani pentru a se adapta la 
noua legislaţie.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – partea I – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul nectarurilor de fructe produse fără 
adaos de zahăr sau cu o valoare energetică 
scăzută, zaharurile pot fi înlocuite total sau 
parţial cu îndulcitori, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

În cazul nectarurilor de fructe produse fără 
adaos de zahăr sau cu o valoare energetică 
redusă, zaharurile pot fi înlocuite total sau 
parţial cu îndulcitori, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Or. es

Justificare

Amendament lingvistic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind 
menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – partea II – punctul 2 – liniuţa 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sucul obţinut din Citrus reticulata şi/sau 
hibrizi de Citrus reticulata poate fi 
adăugat sucului de portocale în proporţie 
de maximum 10% de substanţă uscată 
solubilă de Citrus reticulata din cantitatea 
totală de substanţe uscate solide de suc de 
portocale.

Or. es

Justificare

Această posibilitate este prevăzută în Codex la punctul „alte ingrediente autorizate” şi în 
plus este o practică obişnuită în rândul producătorilor din Brazilia şi din SUA. A interzice 
această practică producătorilor europeni ar crea un dezavantaj nejustificat faţă de 
concurenţii lor mondiali.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – partea II – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Transport şi conservare

Sucurile de fructe din categoria celor 
menţionate la anexa I partea I punctul 1 
litera (a) şi care necesită refrigerare de la 
momentul ambalării la momentul vânzării 
pentru conservarea proprietăţilor lor 
organoleptice se comercializează numai 
în formă refrigerată.

Or. es

Justificare

Se stabileşte această dispoziţie pentru a evita confuziile între sucurile care aparţin aceleiaşi 
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categorii din punct de vedere juridic, dar se comercializează în mod diferit.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II – punctul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fructul trebuie să fie sănătos, suficient de 
copt şi proaspăt sau conservat prin 
procedee fizice sau tratamente aplicate în 
conformitate cu dispoziţiile în vigoare în 
Uniunea Europeană.

Or. es

Justificare

Acest paragraf figura la punctul 2 privind „piureul de fructe”, dar cel mai corect ar fi să fie 
inclus la punctul 1, care are caracter general şi stabileşte definiţiile „fructelor”.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fructul trebuie să fie sănătos, suficient de 
copt şi proaspăt sau conservat prin 
procedee fizice sau tratamente aplicate în 
conformitate cu dispoziţiile în vigoare în 
Uniunea Europeană.

eliminat

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul anterior, acest paragraf este eliminat şi transferat. Acest 
paragraf trebuie să figureze mai degrabă la punctul 1, care are caracter general şi stabileşte 
definiţiile „fructelor”. 
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Sectorul sucurilor de fructe şi al altor produse similare reprezintă o industrie cu o anvergură 
considerabilă în Uniunea Europeană. Totuşi, pentru a da exemplul sucului de portocale, 
merită menţionat că peste 82% din sucul de portocale consumat în UE provine din Brazilia şi 
Statele Unite. Cu alte cuvinte, mai puţin de 20% din sucul de portocale consumat în UE este 
produs pe teritoriul său.

În cazul citricelor, spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu ceilalţi mari producători mondiali, 
industria europeană de prelucrare este o ramură complementară şi subsidiară a comercializării 
produselor proaspete.  Prelucrarea este utilizată adeseori pentru a folosi fructele care datorită 
caracteristicilor externe (dimensiune, pete pe coajă) nu pot fi comercializate proaspete, chiar 
dacă sunt foarte acceptabile pentru producţia de sucuri de calitate. Dimpotrivă în Statele Unite 
şi în Brazilia se cultivă în special soiuri în vederea prelucrării directe. Deşi ambele modele de 
producţie sunt legitime, ar trebui menţionat că având în vedere costurile de mediu ridicate 
generate de importurile masive (emisii de CO2 produse de transport), industria subsidiară 
europeană permite nu numai utilizarea eventualelor surplusuri, dar oferă şi un serviciu necesar 
din punct de vedere ecologic (evită distrugerea fructelor neadecvate pentru comercializarea 
proaspătă şi evită situaţia în care acestea rămân neculese în livezi ceea ce ar putea duce la 
proliferarea dăunătorilor) şi generează o valoare adăugată care, din punct de vedere social şi 
economic, înseamnă crearea de locuri de muncă şi de bogăţie.

Prin urmare, este necesară susţinerea sectorului european, adaptând directiva la dreptul 
internaţional şi la Codex şi stabilind aceleaşi reguli pentru toate produsele comercializate în 
UE. Scopul este, aşa cum se afirmă şi în considerentele directivei, promovarea liberei 
circulaţii a acestor produse, dar şi clarificarea legislaţiei privind etichetarea şi clasificarea 
acestora, ingredientele autorizate şi admisibilitatea anumitor practici. Aşadar revizuirea 
propunerii va constitui un avantaj şi pentru produsele importate care sunt comercializate în 
prezent în Uniunea Europeană. Noua directivă le va oferi producătorilor din ţările terţe 
posibilitatea de a îmbunătăţi calitatea produselor prin procese de producţie mai durabile. De 
asemenea, nişte norme unice pentru toţi actorii vor preveni fraudele şi concurenţa neloială şi 
vor contribui la clarificarea informaţiei furnizate consumatorilor.

Cea mai mare reuşită a directivei şi a propunerii sale de revizuire este, fără îndoială, 
susţinerea menţinerii dublei denumiri care face distincţia între sucurile de fructe stoarse şi 
sucurile de fructe pe bază de concentrate, precum şi stabilirea de categorii prin definiţiile de la 
anexa I. Totuşi în primii ani de aplicare a directivei s-a demonstrat că, în practică, 
consumatorului îi este greu să distingă în mod clar diferitele categorii de produse din 
domeniul de aplicare al prezentei directive. Raportorul a putut constata, în urma întâlnirilor cu 
asociaţiile de consumatori, că există o mare confuzie, în special cu privire la diferenţa între 
„suc” şi „nectar”. În acest sens, este foarte importantă o clarificare în privinţa prezenţei sau 
absenţei zahărului din aceste produse, aspect deosebit de sensibil pentru grupuri de 
consumatori cu necesităţi specifice (diabetici, copii, persoane supraponderale, etc.). De aceea 
raportorul consideră că menţiunea „fără adaos de zahăr” trebuie permisă în continuare pentru 
sucurile de fructe din categoria 1. În privinţa „nectarului”, raportorul consideră că nu trebuie 
stabilită o menţiune obligatorie privind conţinutul său de zahăr, în plus faţă de dispoziţiile în 
vigoare stabilite în lista de ingrediente.
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Din toate aceste motive, aceste măsuri trebuie susţinute de campanii de informare specifice 
care să permită clarificarea actualelor confuzii menţionate anterior. Consumatorul trebuie să 
aibă posibilitatea de a şti exact ce produs cumpără.

Un alt punct central al acestei revizuiri este mai buna adaptare la normele Codex 
Alimentarius. Totuşi se pare că Comisia doreşte să preia anumite aspecte ale Codex, neglijând 
alte aspecte prevăzute în legislaţia internaţională. Raportorul susţine aplicarea aceloraşi norme 
tuturor sucurilor şi produselor derivate comercializate în UE şi atrage atenţia asupra unor 
practici inofensive, ca adaosul de mandarine la sucul de portocale, care poate îmbogăţi gustul 
şi culoarea şi uneori este o exigenţă a anumitor categorii de consumatori. În plus, sucul de 
mandarine, aşa cum demonstrează studiul intitulat „Mandarin juice improves the antioxidant 
status of hypercholesterolemic children”, are proprietăţi benefice în privinţa reducerii 
nivelului de colesterol la copii. 

Din aceste motive, nu ar trebuie interzise producătorilor europeni practicile legate de adaosul 
de mandarine, având în vedere că acestea continuă să fie utilizate în produsele provenite din 
Brazilia şi Statele Unite.

Cu privire la controversa „restituirii aromelor” şi ţinând cont de toate problemele tehnice 
implicate, raportorul este satisfăcut de formula propusă de Comisia Europeană, care menţine 
caracterul său opţional şi stabileşte că, în orice caz, aroma restituită provine „din aceeaşi 
specie de fructe” în loc de „acelaşi fruct”.

Schimbările propuse de Comisie, chiar dacă sunt limitate din punct de vedere cantitativ, vor 
avea un impact calitativ important asupra industriei şi, în acest sens, este necesară garantarea 
unei perioade suficiente de adaptare, care ar putea fi de până la 18 luni. În acest fel, având în 
vedere perioadele de transpunere, ar exista o perioadă totală de 3 ani pentru epuizarea 
stocurilor fabricate conform vechii legislaţii şi pentru adaptarea practicilor tehnologice şi a 
echipamentelor la noile cerinţe.

Deşi raportorul este de acord cu majoritatea premizelor propunerii de revizuire prezentate de 
Comisie, acesta are anumite îndoieli cu privire la rolul acestei instituţii în viitor şi, în concret, 
cu privire la actele delegate. Pare adecvată, în acest sens, modificarea alineatului (1) de la 
articolul 7a pentru a limita competenţa Comisiei de a adopta actele de la „o perioadă de timp 
nedeterminată” la „o perioadă de cinci ani”. De asemenea, raportorul a introdus posibilitatea 
recurgerii la reînnoirea tacită, dacă, după cinci ani, nu există modificări substanţiale care să 
justifice revizuirea normelor. 

În ceea ce priveşte rolul Comisiei, raportorul îşi exprimă îndoielile privind revizuirea 
ingredientelor autorizate (anexa I partea II punctul 2) prin procedura actelor delegate, având 
în vedere că a fost unul dintre punctele care a creat cele mai mari dificultăţi în grupurile de 
lucru ale Consiliului până în prezent.

În cele din urmă, în procesul de redactare a prezentului raport s-au detectat numeroase 
probleme în legătură cu anumite sucuri produse în anumite ţări, precum şi dificultăţi 
provocate de denumirile fructelor şi ingredientelor în limbile Uniunii. Acest raport 
încurajează delegaţiile naţionale să prezinte modificările considerate necesare pentru ca 
viitoarea legislaţie să fie cât mai eficientă.
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În Uniunea Europeană se produc sucuri de fructe de înaltă calitate care contribuie la o 
alimentaţie sănătoasă şi echilibrată şi fabricate în conformitate cu standardele de durabilitate 
susţinute de legislaţia noastră. Prin urmare este corect să asigurăm aceste standarde înalte de 
calitate pentru toate produsele comercializate în UE. Fără a încerca să pună în discuţie politica 
privind importurile, prezentul raport susţine produsele de proximitate, care nu trebuie 
transportate la distanţe mari, cu emisiile de CO2 corespunzătoare, care sunt produse în condiţii 
sociale şi de muncă conforme cu legislaţia UE şi care sunt fabricate în conformitate cu 
principiile stabilite de Uniune în materie de siguranţă alimentară. Nu este vorba despre 
protecţionism european, ci de susţinerea durabilităţii în toate sectoarele economiei noastre. 
Calitatea globală a unui produs poate fi evaluată şi prin calitatea sa etică, ecologică şi socială.


