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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
*** Godkännandeförfarandet

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som 
livsmedel
(KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0490),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0278/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 20 januari 20111, (2011/C 84/09),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
samt yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-…/2011), och 
av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C, 17.3.2011, s. 45.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att främja fri rörlighet för 
fruktjuicer och vissa liknande produkter 
inom Europeiska unionen innehåller rådets 
direktiv 2001/112/EG av den 
20 december 2001 om fruktjuice och vissa 
liknande produkter avsedda som livsmedel 
särskilda bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Reglerna bör 
anpassas till den tekniska utvecklingen och 
det bör tas hänsyn till uppdateringen av 
relevanta internationella standarder, 
särskilt Codexstandarden för fruktjuicer 
och fruktnektar (Codex Stan 247-2005), 
vilken antogs vid det 28:e mötet i Codex 
Alimentarius-kommissionen den 
4-9 juli 2005, samt den uppförandekod som 
antagits av European Fruit juice 
Association (AIJN).

(1) För att tillvarata konsumenternas 
rättigheter och erbjuda dem bättre 
information och främja fri rörlighet för 
fruktjuicer och vissa liknande produkter 
inom Europeiska unionen innehåller rådets 
direktiv 2001/112/EG av den 
20 december 2001 om fruktjuice och vissa 
liknande produkter avsedda som livsmedel1
särskilda bestämmelser om framställning, 
sammansättning och märkning av de 
berörda produkterna. Begreppen bör 
förtydligas och väl definierade kategorier 
bör införas för att anpassa reglerna till 
den tekniska utvecklingen och det bör tas 
hänsyn till uppdateringen av relevanta 
internationella standarder, särskilt 
Codexstandarden för fruktjuicer och 
fruktnektar (Codex Stan 247-2005), vilken 
antogs vid det 28:e mötet i Codex 
Alimentarius-kommissionen den 
4-9 juli 2005, samt den uppförandekod som 
antagits av European Fruit juice 
Association (AIJN).

________________
1 EGT L 10, 12.1.2002, s. 58.

Or. es

Motivering

Föredraganden stöder kommissionens förslag till rättslig grund (artikel 43) och betonar det 
ansvariga utskottets uppgift att säkerställa aspekterna om livsmedelssäkerhet och juicernas 
och liknande produkters kvalitet, vilkas märkning måste ses över för att förtydliga alla 
aspekter som kan vara vilseledande för konsumenterna.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I syfte att undvika en snedvridning av 
konkurrensen måste bestämmelserna som 
uppstår då direktivet anpassas till Codex 
tillämpas lika på alla produkter som 
saluförs inom EU, både när de har 
producerats inom unionen och när de har 
importerats från ett tredjeland.

Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vissa tekniska metoder som bidrar till 
att förbättra specifika kvaliteter hos 
produkten, såsom färg och surhetsgrad, 
bör tillåtas, förutsatt att de inte ändrar 
dess fysiska, kemiska, organoleptiska eller 
näringsmässiga egenskaper.   

Or. es
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Motivering

De tekniska framstegen gör att producenterna kan använda nya metoder. Dessa bör tillåtas 
så länge de används för att förbättra produkten och behöver inte anges på etiketten om de 
inte ändrar produkten väsentligt.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker eller 
honung. Försäljningsnamnet ska omfatta 
ordet ”sötad” eller orden ”med tillsats av 
socker” samt en uppgift om den maximala 
kvantitet socker som tillsatts, beräknad 
som torrsubstans och uttryckt i gram per 
liter. ”

4. Nektar och vissa produkter i bilaga III 
kan sötas genom tillsats av socker, honung 
eller sötningsmedel. I sådana fall ska 
tillsatsen stå med i 
ingrediensförteckningen, i enlighet med 
gällande lagstiftning, med uppgift om den 
maximala kvantitet socker som tillsatts, 
beräknad som torrsubstans och uttryckt i 
gram per liter.”

För honung ska, om det inte är fråga om 
naturlig honung, även alla dess 
beståndsdelar och/eller dess glukoshalt 
anges.

Or. es

Motivering

Den frivilliga uppgiften ”utan tillsats av socker” bör vara tillåten för fruktjuicer (kategori 1, 
bilaga 1) och den obligatoriska uppgiften ”med tillsats av socker” för kategorin nektar skulle 
kunna utgå. Enligt lagstiftningen ska sockerinnehållet anges i ingrediensförteckningen, och 
nektar innehåller definitionsmässigt tillsatt socker. Den obligatoriska uppgiften ”med tillsats 
av socker” är därför tredubbelt redundant. För andra drycker med hög sockerhalt, t.ex. 
läskedrycker, är det inte obligatoriskt med en sådan uppgift.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att hjälpa konsumenten att skilja 
mellan fruktjuice och nektar i fråga om 
sockerhalt ska uppgiften ”utan tillsats av 
socker” tillåtas för fruktjuicer som tillhör 
kategori 1 i bilaga 1.

Or. es

Motivering

Med tanke på att det finns befolkningsgrupper med särskilda behov (diabetiker, barn, 
överviktiga m.fl.) och på att konsumenterna fortfarande har svårt att skilja mellan fruktjuice 
och nektar i fråga om deras sockerhalt, bör det göras ett undantag för de kategorier som 
nämns i ändringsförslaget. Denna bestämmelse skulle kunna vara av övergångskaraktär.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Följande artikel 6a ska införas:
Artikel 6a

Informationskampanjer
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
genomföra allmänna 
informationskampanjer och kampanjer på 
försäljningsställena för att upplysa 
konsumenten om de olika kategorierna av 
juicer och liknande produkter enligt detta 
direktiv.
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Or. es

Motivering

Med hänsyn till dagens svårigheter att till exempel skilja på ”juice” och ”nektar” är det 
nödvändigt att se till att konsumenterna är väl införstådda i de kategorier som fastställs i 
Codex och som antagits genom detta direktiv.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 7 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att anpassa detta direktiv till den 
tekniska utvecklingen och ta hänsyn till 
utvecklingen av berörda internationella 
standarder kan kommissionen anpassa 
bilagorna genom delegerade akter, med 
undantag för del I i bilaga I och för 
bilaga II.

I syfte att anpassa detta direktiv till den 
tekniska utvecklingen och ta hänsyn till 
utvecklingen av berörda internationella 
standarder kan kommissionen anpassa 
bilagorna genom delegerade akter, med 
undantag för del I i bilaga I, del II punkt 2 
i bilaga I (tillåtna ingredienser) och för 
bilaga II.

Or. es

Motivering

Föredraganden anser att besluten om tillsättning av tillåtna ingredienser inte får ske genom 
delegerade akter, med hänsyn till meningsskiljaktigheter kring frågor som smak och arom.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/112/EG
Artikel 7a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
under obestämd tid anta de delegerade 
akter som avses i detta direktiv.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
under en period om fem år från och med 
direktivets senaste införlivande anta de 
delegerade akter som avses i detta direktiv.
Om det inte föreligger något motiv eller 
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uttalad begäran att se över specifika 
aspekter i detta direktiv, förlängs denna 
period.

Or. es

Motivering

Om det inte har skett några väsentliga förändringar som berättigar en översyn av direktivet 
kan kommissionen stödja sig på standardformuleringen ”automatisk förlängning”.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast arton månader efter det att direktivet 
trätt i kraft. De ska genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell över dem och 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast arton månader efter det att direktivet 
trätt i kraft.

Or. es

Motivering

Föredraganden godtar att en majoritet av parlamentet är för jämförelsetabeller och 
framhåller deras värde som ett viktigt verktyg för att lagstifta bättre då unionens lagstiftning 
ska införlivas. I detta fall, och med hänsyn till de förändringar som införs specifikt för detta 
direktiv, anser föredraganden emellertid att överlämnandet av jämförelsetabeller inte ska 
vara obligatoriskt för medlemsstaterna, utan att detta tvärtom kan vara ett onödigt 
byråkratiskt steg.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Övergångsperiod

I syfte att tömma lagren på marknaden 
och ge utrymme för anpassning till det 
nya direktivet, fastställs en 
övergångsperiod på 18 månader från och 
med direktivets införlivande.

Or. es

Motivering

En övergångsperiod på 18 månader som läggs till införlivandetiden skulle ge industrin i 
unionen och producenterna i tredjeländer totalt tre år på sig att anpassa sig till det nya 
direktivet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – del I – punkt 5 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fruktnektar framställs utan tillsats av 
socker eller med låga energivärden får 
sockret helt eller delvis ersättas med 
sötningsmedel i enlighet med förordning 
(EG) nr 1333/2008.

Om fruktnektar framställs utan tillsats av 
socker eller med reducerade energivärden 
får sockret helt eller delvis ersättas med 
sötningsmedel i enlighet med förordning 
(EG) nr 1333/2008.

Or. es

Motivering

En språklig ändring i överensstämmelse med förordning (EG) 1924/2006 om 
näringspåståenden.



PR\864147SV.doc 13/17 PE456.779v02-00

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – del II – punkt 2 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det är tillåtet att tillsätta juice från 
Citrus reticulata och/eller hybrider av 
Citrus reticulata i apelsinjuice i en mängd 
som inte överstiger 10 procent av Citrus 
reticulatas lösliga substans i förhållande 
till apelsinjuicens totala lösliga substans.

Or. es

Motivering

Codex inbegriper denna möjlighet i stycket ”övriga tillåtna ingredienser”. Det är dessutom 
en praxis som delas av de brasilianska och de nordamerikanska producenterna. Att förvägra 
EU:s producenter den möjligheten skulle ge dem en omotiverad nackdel i förhållande till sina 
konkurrenter i världen.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – del II – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Transport och konservering
Juicer av kategori 1 a) i bilaga I som 
kräver att kylkedjan bibehålls från 
förpackning till försäljning för att deras 
organoleptiska egenskaper ska bevaras, 
får endast saluföras kylda.

Or. es

Motivering

Denna bestämmelse införs för att undvika sammanblandningar av juicer som tillhör samma 
rättsliga kategori men som saluförs i annan form.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II –led 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frukten ska vara frisk, tillräckligt mogen 
och färsk eller konserverad på fysikalisk 
väg eller genom behandling i enlighet 
med gällande EU-bestämmelser.

Or. es

Motivering

Detta stycke fanns med i punkt 2 under ”fruktpuré”, med det är lämpligare att ha det med i 
det första allmänna stycket om definition av ”frukt”.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frukten ska vara frisk, tillräckligt mogen 
och färsk eller konserverad på fysikalisk 
väg eller genom behandling i enlighet 
med gällande bestämmelser i Europeiska 
unionen.

utgår

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med föregående ändringsförslag utgår stycket i denna punkt och flyttas.
Detta stycke bör ingå i den första allmänna punkten om definition av ”frukt”.
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MOTIVERING

Sektorn för fruktjuice och vissa liknande produkter är en industri med stor betydelse i 
Europeiska unionen. Men om vi tar apelsinjuice som exempel ser vi att mer än 82 procent av 
den juice som konsumeras i EU i huvudsak kommer från Brasilien och Förenta staterna.
Mindre än 20 procent av den apelsinjuice som konsumeras i EU har med andra ord 
producerats inom unionen.

När det gäller citrusfrukter är EU:s bearbetningsindustri underordnad färskvaruförsäljningen 
och är ett komplement, till skillnad från andra stora producenter i världen. Bearbetningen är 
ofta en utväg för den frukt som på grund av sitt yttre (storlek eller fläckigt skal) inte kommer 
in på färskvarumarknaden, även om den är fullt duglig för att göra bra juice av. I 
Förenta staterna och Brasilien planterar man däremot oftast särskilda sorter för direkt 
bearbetning. Båda produktionsmodellerna är berättigade, men det bör påpekas att EU:s 
sekundärindustri, jämfört med de höga miljökostnaderna som uppstår vid massimport 
(koldioxidutsläpp vid transporten), medger ett tillvaratagande av eventuellt överskott och 
tjänster för bortforsling, som också behövs ur miljösynpunkt (produkter som inte passar som 
färskvara behöver inte förstöras och man slipper lämna oplockad frukt kvar på fälten, något 
som kan bidra till spridning av växtangrepp) och ger upphov till ett mervärde som ur social 
och ekonomisk synpunkt skapar arbetstillfällen och tillgångar.

Därför är det nödvändigt att stödja unionens sektor och anpassa direktivet till de 
internationella bestämmelserna och till Codex samt fastställa samma regler för alla produkter 
som saluförs inom unionen. Det handlar om att bidra till den fria rörligheten för dessa varor, 
vilket också påpekas i direktivets skäl. Men det handlar också om att förtydliga 
bestämmelserna om produkternas märkning, uppdelning i kategorier, tillåtna ingredienser och 
vissa metoders tillåtlighet. Den föreslagna översynen kommer därför också att vara bra för de 
importerade produkter som för närvarande saluförs i EU. Med detta direktiv kommer 
producenterna från tredjeländer att kunna förbättra kvaliteten på sina produkter med hjälp av 
en hållbarare produktionsprocess. Att samma bestämmelser gäller för alla gör det dessutom 
möjligt att undvika all slags bedrägeri och illojal konkurrens och bidra till en tydligare 
konsumentupplysning.

Den största fördelen med direktivet och förslaget till översyn är utan tvekan att vi kan fortsätta 
att ha kvar den dubbla beteckningen som skiljer pressade fruktjuicer från fruktjuicer av 
koncentrat, och införa kategorier med hjälp av definitionerna i bilaga 1. De första årens 
tillämpning av direktivet har emellertid också visat att konsumenterna i praktiken har svårt att 
skilja på de olika produktkategorier som omfattas av direktivet. Föredraganden har, i samband 
med möten med konsumentorganisationer, kunnat konstatera att man i hög grad blandar 
samman kategorierna, särskilt ”juice” och ”nektar”. Ett förtydligande är därför särskilt viktig 
när det gäller produkternas sockerinnehåll, något som är betydelsefullt för konsumenter med 
särskilda behov (diabetiker, barn, överviktiga osv.). Därför anser föredraganden att det 
fortfarande bör vara tillåtet att uppge ”utan tillsats av socker” för fruktjuicer i kategori 1.
Beträffande ”nektar” menar föredraganden att det inte krävs fler obligatoriska uppgifter om 
dess sockerinnehåll än dem som krävs i den befintliga lagstiftningen för 
ingrediensförteckningar.
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Dessa åtgärder bör därför förstärkas med specifika informationskampanjer för att överbrygga 
den tidigare nämnda sammanblandningen. Konsumenterna måste få veta vilken slags produkt 
de faktiskt köper.

En annan av huvudpunkterna i denna översyn är att anpassa direktivet bättre till 
bestämmelserna i Codex Alimentarius. Kommissionen tycks dock vilja begränsa aspekterna i 
Codex till dem den vill anamma, samtidigt som andra bestämmelser i denna internationella 
standard åsidosätts. Föredraganden förespråkar att juicer och liknande produkter som saluförs 
i EU ska göra det enligt samma bestämmelser och att oskadliga metoder ska tillämpas, såsom 
tillsats av mandarin till apelsinjuice – som kan förstärka smak och färg, och som ibland är ett 
krav från vissa konsumentgrupper. När det gäller mandarin har den, enligt studien ”Mandarin 
Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children”, också bra 
egenskaper för att sänka kolesterolnivån hos barn.

EU:s producenter borde därför få tillåtelse att använda metoder som tillsättning av mandarin, 
eftersom denna metod får användas för produkter från Brasilien och Förenta staterna.

När det gäller diskussionen om ”rekonstituering av smak” är föredraganden nöjd med 
kommissionens förslag på lösning med hänsyn till de tekniska problemen, så att detta 
fortfarande är frivilligt och att det fastställs att smakersättningen ska härröra från ”samma 
fruktarter” och inte ”från samma frukt”.

De förändringar som kommissionen föreslår innebär en viktig kvalitativ effekt för industrin, 
även om förändringarna inte är så många. Därför är det nödvändigt att säkerställa en 
tillräckligt lång anpassningsperiod på upp till 18 månader. Med hänsyn till övergångsperioden 
kommer man att ha tre hela år på sig för att göra slut på de lager som producerats enligt de 
gamla bestämmelserna och anpassa de tekniska metoderna och maskinerna till de nya kraven.

Även om föredraganden instämmer i de flesta påståendena i kommissionens förslag till 
översyn har föredraganden vissa funderingar kring kommissionens roll i framtiden, närmare 
bestämt när det gäller delegerade akter. Det vore i detta hänseende lämpligt att korrigera 
första punkten i artikel 7a och begränsa kommissionens utövande av denna befogenhet till 
fem år, i stället för ”under obestämd tid”. Föredraganden vill också lägga till möjligheten att 
perioden om fem år ska kunna förlängas automatiskt om inga väsentliga förändringar har 
inträffat som motiverar en översyn av direktivet.

När det gäller kommissionens uppgift är föredraganden tveksam till att låta de tillåtna 
ingredienserna (del II punkt 2 i bilaga I) prövas med förfarandet delegerade akter, när det har 
varit en av de svåraste punkterna i rådets arbetsgrupper hittills.

Avslutningsvis har föredraganden stött på många problem vid utarbetandet av detta 
betänkande i samband med vissa slags juicer som produceras i vissa länder, samt svårigheter 
på grund av namnen på frukter, produkter och ingredienser på unionens olika språk.
Föredraganden vill gärna att de nationella delegationerna inkommer med lämpliga rättelser för 
att den framtida lagstiftningen ska bli så effektiv som möjligt.

Fruktjuicerna som framställs i Europeiska unionen är produkter av hög kvalitet som bidrar till 
en nyttig och balanserad kost, och de framställs enligt de hållbarhetsnormer som vår 
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lagstiftning förespråkar. Därför är det inte mer än riktigt att vi vidmakthåller dessa höga 
kvalitetsnivåer för alla produkter som saluförs i unionen. Utan att börja ifrågasätta 
importpolitiken förespråkar föredraganden med detta betänkande en närproducerad produkt, 
som inte behöver transporteras långa sträckor, med påföljande koldioxidutsläpp, som 
framställs under sociala och arbetsmässiga villkor i överensstämmelse med unionens 
lagstiftning, och som produceras enligt de lagrum som unionen har fastställt i fråga om 
livsmedelssäkerhet. Det handlar alltså inte om europeisk protektionism, utan om att fortsätta 
satsa på hållbarhet i alla sektorer av vår ekonomi. En produkts kvalitet mäts även genom dess 
etiska kvalitet, ekologiska kvalitet och sociala kvalitet.


