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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za 
prehrano ljudi
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0490),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0278/2010), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 
20111,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 84, 17.3.2011, str. 45.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Da bi povečali prosti pretok sadnih 
sokov in nekaterih podobnih proizvodov v 
Evropski uniji, Direktiva Sveta 
2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o 
sadnih sokovih in nekaterih podobnih 
proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, 
določa posebne določbe glede proizvodnje, 
sestave in označevanja zadevnih 
proizvodov. Ta pravila bi bilo treba 
prilagoditi tehničnemu napredku in 
upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih 
standardov, zlasti standard Kodeksa za 
sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-
2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex 
Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 
9. julija 2005 in Evropsko združenje za 
sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja.

(1) Da bi zaščitili interese potrošnikov in 
jim ponudili kar najvišjo raven informacij 
ter povečali prosti pretok sadnih sokov in 
nekaterih podobnih proizvodov v Evropski 
uniji, Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 
20. decembra 2001 o sadnih sokovih in 
nekaterih podobnih proizvodih, 
namenjenih za prehrano ljudi1, določa 
posebne določbe glede proizvodnje, 
sestave in označevanja zadevnih 
proizvodov. Te pojme je treba pojasniti in 
določiti jasno ločene kategorije, da se ta 
pravila prilagodijo tehničnemu napredku in 
upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih 
standardov, zlasti standard Kodeksa za 
sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-
2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex 
Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 
9. julija 2005 in Evropsko združenje za 
sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja.

1 UL L 10, 12.1.2002, str. 58.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalec podpira pravno podlago, ki jo je predlagala Komisija (člen 43), in poudarja 
vlogo parlamentarnega odbora, pristojnega za jamčenje vidikov, povezanih s prehransko 
varnostjo in kakovostjo sokov ter podobnih proizvodov, označevanje katerih je treba ponovno 
pregledati, da se pojasnijo vsi vidiki, ki lahko zmedejo potrošnike.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) V izogib izkrivljanju konkurence se 
morajo pravila, ki izhajajo iz prilagoditve 
direktive kodeksu, uporabljati na enak 
način za vse proizvode, ki se tržijo v EU, 
ne glede na to, ali so proizvedeni v Uniji 
ali uvoženi iz tretjih držav.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Dovolijo se lahko določene 
tehnološke prakse, ki prispevajo k 
izboljšanju posebnih lastnosti proizvoda, 
kot je barva ali kislost, če se s tem ne 
spremenijo njihove fizikalno kemijske, 
organoleptične in hranilne lastnosti.

Or. es 

Obrazložitev

Tehnološki napredki proizvajalcem omogočajo uporabo novih praks, ki morajo biti dovoljene, 
če služijo izboljšanju proizvoda. Na označbi jih ni treba navesti, razen v primeru, da precej 
spremenijo lastnosti proizvoda.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III 
so lahko sladkani z dodatkom sladkorja ali
meda. Prodajno ime mora vsebovati 
besedo ‚sladkan’ ali ‚z dodatkom 
sladkorja’, ki ji sledi navedba največje 
količine dodanega sladkorja, izračunane 
kot suha snov in izražene v gramih na 
liter.“

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III 
so lahko sladkani z dodatkom sladkorja,
meda ali sladila. V tem primeru mora biti 
dodana snov navedena na seznamu 
sestavin, kot je določeno v veljavni 
zakonodaji, z navedbo največje količine 
dodanega sladkorja, izračunane kot suha 
snov in izražene v gramih na liter.“

V primeru, da med ni naraven, je treba 
navesti popolno sestavo in/ali vsebnost 
glukoze. 

Or. es

Obrazložitev
Prostovoljna navedba "brez dodanega sladkorja" mora biti dovoljena za sokove (kategorija 1, 
Priloga I), za nektarje pa bi lahko odstranili obvezno navedbo "z dodanim sladkorjem". 
Zakonodaja določa, da morajo biti sladkorji navedeni na seznamu sestavin. Poleg tega sama 
opredelitev "nektar" vključuje dodatek sladkorja. Obvezna navedba "z dodanim sladkorjem" 
bi pomenila trojno odvečno označevanje. Za druge pijače z visoko vsebnostjo sladkorja, kot 
so gazirane pijače, ne velja obvezna navedba.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Da bi bilo potrošnikom lažje 
razlikovati med sokovi in nektarji glede 
njihove vsebnosti sladkorja, se dovoli 
navedba "brez dodanega sladkorja" za 
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sadne sokove iz kategorije 1 Priloge I.

Or. es

Obrazložitev

Ob upoštevanju skupin potrošnikov s posebnimi potrebami (sladkorni bolniki, otroci, osebe, ki 
imajo težave s prekomerno težo in podobno) in dejstva, da potrošniki še vedno ne razlikujejo 
brez težav med sadnimi sokovi in sadnimi nektarji glede njihove vsebnosti sladkorja, bi bilo 
primerno dovoliti izjemo pri kategorijah, navedenih v predlogu spremembe. Ukrep bi bil 
lahko prehoden.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Vstavi se člen 6a:

Člen 6a
Informacijske kampanje

Komisija in države članice izvajajo 
informacijske kampanje, tako na splošni 
ravni kot na prodajnih mestih, da se tako 
potrošnike obvesti o različnih kategorijah 
sokov in podobnih proizvodov, ki jih 
določa ta direktiva.

Or. es

Obrazložitev

Glede na sedanje težave pri razlikovanju med "sokovi" in "nektarji", je nujno treba zagotoviti, 
da kategorije, ki jih določa kodeks, in ki so sprejete v tej direktivi, potrošniki dobro razumejo.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim 
napredkom in upoštevali razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov, lahko Komisija z 
delegiranimi akti prilagodi priloge, razen 
dela I Priloge I in Priloge II.

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim 
napredkom in upoštevali razvoj ustreznih 
mednarodnih standardov, lahko Komisija z 
delegiranimi akti prilagodi priloge, razen 
dela I Priloge I, točke 2 dela II Priloge I 
(dovoljene sestavine) in Priloge II.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalec meni, da se, ob upoštevanju razlik, ki obstajajo pri vprašanjih, kot so na primer 
arome, odločitve o dodajanju dovoljenih sestavin ne smejo sprejemati z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 7 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz te direktive podeli za 
nedoločen čas.

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz te direktive podeli za 
obdobje petih let, od zadnjega datuma 
prenosa direktive. V primeru, da ne 
obstaja razlog ali izrecna zahteva za 
pregled specifičnih vidikov te direktive, se 
to obdobje samodejno podaljša.

Or. es

Obrazložitev

Ob pomanjkanju znatnih sprememb, ki bi upravičile pregled direktive, Komisija lahko 
uporabi tako imenovani mehanizem "samodejnega podaljšanja". 
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 18 mesecev po 
začetku njene veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedila navedenih predpisov ter 
primerjalno tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 18 mesecev po 
začetku njene veljavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Poročevalec se strinja z večinskim stališčem Evropskega parlamenta v prid korelacijskim 
preglednicam, in poudarja vrednost, ki jo imajo kot nujni instrument za boljšo pripravo 
zakonodaje v obdobjih prenosa zakonodaje Skupnosti. Vendar pa meni, da v tem primeru in 
glede na spremembe, ki jih uvaja ta specifična direktiva, ni treba, da države članice 
posredujejo svoje korelacijske preglednice, ampak da bi, prav nasprotno, takšna obveza lahko 
povzročila dodatno in nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Prehodno obdobje

Določi se 18-mesečno prehodno obdobje, 
ki se začne na dan prenosa direktive, da se 
tako izrabijo obstoječe zaloge na trgu in se 
dovoli obdobje za prilagoditev na novo 
zakonodajo.

Or. es
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Obrazložitev

18-mesečno prehodno obdobje, ki se doda času za prenos, bi dalo evropski industriji in 
proizvajalcem iz tretjih držav skupaj tri leta časa za prilagoditev na novo zakonodajo.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka I – podtočka 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri proizvodnji sadnih nektarjev brez 
dodanega sladkorja oziroma z nizko
energijsko vrednostjo, se lahko sladkorje 
deloma ali v celoti nadomesti s sladili v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Pri proizvodnji sadnih nektarjev brez 
dodanega sladkorja oziroma z zmanjšano
energijsko vrednostjo, se lahko sladkorje 
deloma ali v celoti nadomesti s sladili v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Or. es

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe, ki je v skladu z Uredbo 1924/2006 o prehranskih trditvah na 
živilih.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka II – podtočka 2 – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Sok, ki se pridobiva iz vrste Citrus 
reticulata in/ali hibridov te vrste, se lahko 
doda pomarančnemu soku v količini, ki 
ne presega 10 % topnih trdnih snovi 
Citrus reticulata glede na celotno količino 
topnih trdnih snovi v pomarančnem soku.

Or. es

Obrazložitev

Kodeks ponuja to možnost v poglavju "druge dovoljene sestavine", poleg tega pa je to 
pogosta praksa med brazilskimi in ameriškimi proizvajalci. Če bi to možnost evropskim 
proizvajalcem odrekli, bi bili v odnosu do svojih svetovnih tekmecev v neugodnem položaju.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka II – podtočka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Prevoz in shranjevanje

Sadni sokovi iz kategorije 1 a) točke 1 
Priloge I, ki se morajo za ohranitev svojih 
organoleptičnih lastnosti hraniti na 
hladnem od pakiranja do prodaje, se tržijo 
izključno hlajeni.

Or. es

Obrazložitev

Ta določba se sprejme v izogib nejasnostim glede sokov, ki pripadajo isti pravni kategoriji, 
ampak se tržijo na različen način.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II – točka I – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež 
ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali 
obdelavami, ki se uporabijo v skladu z 
veljavnimi določbami Evropske unije.

Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek je bil prej vključen v točki 2 ("sadna kaša"), čeprav je primernejše, da se nahaja 
v prvi splošni točki, ki zadeva opredelitev "sadja".
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež 
ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali 
obdelavami, ki se uporabijo v skladu z 
veljavnimi določbami Evropske unije.

Črtano

Or. es

Obrazložitev

V skladu s predhodnim predlogom spremembe, se ta pododstavek črta in prestavi. Bolje je, da 
se ta odstavek nahaja v prvi splošni točki opredelitve "sadja".
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OBRAZLOŽITEV

Sektor sadnih sokov in drugih podobnih proizvodov ima v Evropski uniji precejšno težo. 
Vendar je, če pogledamo le en primer, vredno omeniti, da več kot 82 % pomarančnega soka, 
ki se ga zaužije v EU, prihaja predvsem iz Brazilije in Združeni držav Amerike. To pomeni, 
da je manj kot 20 % pomarančnega soka, ki se ga zaužije v EU, proizvedenega v Uniji.

V primeru agrumov je evropska predelovalna industrija, za razliko od drugih velikih 
svetovnih proizvajalk, pomožni in dopolnilni sektor trga svežih proizvodov. Predelovanje je 
velikokrat uporabljeno za prodajo tistega sadja, ki zaradi zunanjega videza (velikost, madeži 
na lupini) ni prodano na trgu svežih proizvodov, čeprav je popolnoma sprejemljivo za 
pripravo kakovostnih sokov. V Združenih državah Amerike in v Braziliji pa se gojijo 
predvsem vrste za neposredno predelavo. Čeprav sta oba modela proizvodnje enako 
utemeljena, je treba poudariti, da zaradi visokih okoljskih stroškov obsežnega uvoza sadja 
(emisije CO2, povezane s prevozom) pomožna evropska industrija omogoča ne le prodajo 
morebitnega odvečnega sadja, temveč ponuja tudi potrebne okoljske koristi, saj preprečuje 
uničenje sadja, ki ni primerno za trg svežih proizvodov, in zagotavlja, da se s polj pobere vse 
sadje, ki bi drugače lahko prispevalo k širjenju škodljivcev, prav tako pa ustvarja dodano 
vrednost, ki s socialnega in gospodarskega vidika pomeni ustvarjanje delovnih mest in 
bogastva.

Zato je treba evropski sektor podpreti z uskladitvijo direktive z mednarodnimi zakoni in 
kodeksom ter z uvedbo enakih pravil za vse proizvode, ki se tržijo na trgu Unije. Namen, kot 
je naveden v uvodnih izjavah direktive, je prosti pretok teh proizvodov. Prav tako pa je treba 
pojasniti pravila glede označevanja, kategorij proizvodov, dovoljenih sestavin in 
sprejemljivosti nekaterih praks. Predlagan pregled bo prav tako koristil uvoženim 
proizvodom, ki se že tržijo v Evropski uniji, saj bodo proizvajalci iz tretjih držav z novo 
direktivo lahko izboljšali kakovost svojih proizvodov s pomočjo trajnejših proizvodnih 
procesov. Hkrati bodo enaka pravila za vse preprečevala goljufije in nepošteno konkurenco 
ter prispevala k jasnejšim informacijam za potrošnike.

Največji dosežek direktive in njenega predlaganega pregleda je nedvomno vztrajanje pri 
dvojnem poimenovanju, ki razlikuje sveže stisnjene sadne sokove od sadnih sokov iz 
koncentrata, ter uvedba kategorij, kot so določene v Prilogi I. Vendar so prva leta izvajanja 
direktive pokazala, da v praksi potrošnik težko dobro razlikuje med različnimi kategorijami 
proizvodov iz te direktive. Poročevalec je po številnih srečanjih z združenji potrošnikov 
ugotovil, da obstaja precejšnja zmeda, zlasti pri razlikovanju "soka" in "nektarja." Pri teh 
proizvodih je treba predvsem pojasniti, ali vsebujejo sladkor ali ne, kar je zlasti pomembno 
vprašanje za skupine potrošnikov s posebnimi potrebami (sladkorni bolniki, otroci, osebe, ki 
imajo težave s prekomerno težo in podobno). Zato poročevalec meni, da je treba še naprej 
dovoliti navedbo "brez dodanega sladkorja" za sadne sokove kategorije 1. Glede nektarjev 
poročevalec meni, da poleg zahtev veljavne zakonodaje glede seznama sestavin ni treba uvesti 
obvezne navedbe vsebnosti sladkorja.

Te ukrepe je treba okrepiti s posebnimi informativnimi kampanjami, ki bodo omogočile 
razjasnitev sedanjega nerazumevanja na tem področju. Potrošnik ima pravico vedeti natančno 
kakšen proizvod kupuje.
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Dodatna osrednja točka pregleda je tudi uskladitev direktive z določbami kodeksa "Codex 
Alimentarius". Vendar se zdi, da želi Komisija nekatere vidike kodeksa upoštevati, drugih pa 
ne, čeprav so del mednarodne zakonodaje. Poročevalec zagovarja, da morajo za vse sokove in 
podobne proizvode na trgu EU veljati ista pravila, ter posebej opozarja na neškodljive prakse, 
kot je dodajanje mandarin pomarančnemu soku, kar lahko obogati okus in barvo soka ter v 
določenih primerih postane zahteva nekaterih kategorij potrošnikov. Poleg tega imajo 
mandarine koristne lastnosti za zmanjšanje stopnje holesterola pri otrocih, kot je bilo 
dokazano v študiji "Mandarinin sok izboljšuje antioksidantski status otrok s 
hiperholesterolemijo". 

Zaradi vseh teh razlogov se evropskim proizvajalcem ne sme prepovedati praks, povezanih z 
dodajanjem mandarin, saj se te še vedno uporabljajo za proizvode iz Brazilije in Združenih 
držav Amerike.

Glede polemike o obnovi arom in ob upoštevanju vseh povezanih tehničnih težav je 
poročevalec zadovoljen s predlogom Evropske komisije, naj se obdrži neobvezna narava in se 
določi, da bo obnovljena aroma v vsakem primeru izvirala iz "iste vrste sadja" namesto iz 
"istega sadja".

Čeprav Komisija ni predlagala veliko sprememb, pa te spremembe za industrijo predstavljajo 
precejšen kakovosten preobrat, za to pa je treba zagotoviti dovolj dolgo prehodno obdobje, in 
sicer do 18 mesecev. Ob upoštevanju obdobja prenosa bi to skupaj pomenilo dejansko 
obdobje treh let za izrabo zalog proizvodov, proizvedenih v skladu s starimi pravili, in 
prilagoditev tehnoloških metod in opreme na nove zahteve.

Čeprav se poročevalec strinja z večino zahtev iz predloga Komisije, ima nekatere pridržke 
glede prihodnje vloge te institucije glede delegiranih aktov. Zato bi bilo primerno spremeniti 
prvi odstavek člena 7a, da bi omejili pooblastila Komisije za sprejetje delegiranih aktov na 
obdobje petih let in ne več za nedoločen čas. Poročevalec je prav tako dodal možnost, da se 
po obdobju petih let izvede samodejno podaljšanje, če ne bo prišlo do pomembnih sprememb, 
ki bi utemeljile pregled pravil. 

Kar zadeva vlogo Komisije, pa poročevalec ni prepričan o ustreznosti dejstva, da za pregled 
dovoljenih sestavin (Priloga I, 2.2) še vedno velja postopek delegiranih aktov, saj je to eno 
izmed vprašanj, ki je do sedaj sprožilo največ nestrinjanja v delovnih skupinah Sveta.

Nazadnje so se med pripravo tega poročila odkrile številne težave v povezavi z nekaterimi 
sokovi iz določenih držav in tudi zaradi poimenovanja sadja, proizvodov in sestavin v 
različnih jezikih Unije. S poročilom se poziva nacionalne delegacije, naj predložijo popravke, 
za katere menijo, da so nujni, da bo prihodnja zakonodaja čim bolj učinkovita.

Sadni sokovi, proizvedeni v Evropski uniji, so visokokakovostni, prispevajo k zdravi in 
uravnovešeni prehrani ter so proizvedeni v skladu s trajnostnimi standardi, ki jih določa 
evropska zakonodaja. Zato je treba zagotoviti takšne stopnje visoke kakovosti vseh 
proizvodov, ki se tržijo v Uniji. Brez poseganja v politiko uvoza to poročilo zagovarja 
uporabo lokalnih proizvodov, ki jih ni treba prevažati na dolge razdalje, kar povzroča emisije 
CO2, ki se pripravljajo v skladu s socialnimi in delovnimi pogoji iz zakonodaje Unije ter se 
proizvajajo v skladu z načeli Evropske unije glede varnosti prehrane. Ne gre za evropski 
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protekcionizem, temveč za nadaljevanje težnje po trajnosti v vseh sektorjih evropskega 
gospodarstva. Celotna kakovost proizvoda se meri tudi z njegovo etično, ekološko in socialno 
kakovostjo.


