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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A gyümölcslevekrıl és egyes hasonló, 
emberi fogyasztásra szánt termékekrıl 
szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK 
tanácsi irányelv szabályokat állapított meg, 
amelyek – az érintett termékeknek az 
Európai Unió területén történı szabad 
mozgásának biztosítása érdekében – 
meghatározzák e termékek gyártását, 
összetételét, valamint a címkézéssel 
kapcsolatos követelményeket. E 
szabályokat indokolt a mőszaki fejlıdéshez 
igazítani a vonatkozó nemzetközi 
szabványokon eszközölt változtatások 
figyelembevételével, különös tekintettel a 
gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra 
vonatkozó Codex-elıírásra (Codex 
Alimentarius Codex Stan 247-2005), 
amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 
2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén 
fogadott el, valamint az Európai 
Gyümölcs- és Zöldséglégyártók 
Szövetsége (AIJN) által összeállított 

(1) A fogyasztók érdekeinek védelme és a 
lehetı legszélesebb körő tájékoztatása, 
valamint a gyümölcslevek egyértelmő 
címkézése, a terméktípusok közötti 
különbségtétel fogyasztók számára történı 
lehetıvé tétele és az érintett termékeknek 
az Európai Unió területén történı szabad 
mozgásának biztosítása érdekében a 
gyümölcslevekrıl és egyes hasonló, emberi 
fogyasztásra szánt termékekrıl szóló, 
2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi 
irányelv szabályokat állapított meg, 
amelyek meghatározzák e termékek 
gyártását, összetételét, valamint a 
címkézéssel kapcsolatos követelményeket. 
Indokolt a fogalmakat tisztázni és jól 
elkülönített kategóriákat kialakítani 
ahhoz, hogy a szabályokat a mőszaki 
fejlıdéshez lehessen igazítani a vonatkozó 
nemzetközi szabványokon eszközölt 
változtatások figyelembevételével, különös 
tekintettel a gyümölcslevekre és 
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gyakorlati útmutatóra. gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-
elıírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 
247-2005), amelyet a Codex Alimentarius 
Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 
28. ülésén fogadott el, valamint az Európai 
Gyümölcs- és Zöldséglégyártók 
Szövetsége (AIJN) által összeállított 
gyakorlati útmutatóra. Az ezen irányelvben 
rögzített követelményeknek egyformán 
vonatkozniuk kell az Unióban elıállított 
és az importált termékekre is.  

  

  

Indokolás 

Az elıadó támogatja a Bizottság által javasolt jogalapot (43. cikk), és hangsúlyozza az illetékes 
parlamenti bizottságok szerepét az élelmiszer-biztonsággal, valamint a gyümölcslevek és 
hasonló termékek minıségével kapcsolatos szempontok garantálása terén, amelyek címkézését 
felül kell vizsgálni a fogyasztókat esetleg megtévesztı összes tényezı tisztázása érdekében. 
 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1, és 
különösen annak 7. cikke (2) és (5) 
bekezdését – bizonyos feltételek mellett – 
alkalmazni kell. A címkén egyértelmően 
fel kell tüntetni, ha egy termék gyümölcslé 
és sőrítménybıl származó gyümölcslé 

(3) Az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme 
nélkül módosítani kell a 2001/112/EK 
tanácsi irányelv egyes, a gyümölcslevek és 
hasonló termékek címkézésérıl szóló 
rendelkezéseit, hogy azok tükrözzék az 
engedélyezett összetevıkre vonatkozó új – 
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keveréke, gyümölcsnektárok esetében 
pedig azt, hogy részben vagy egészben 
sőrítménybıl készültek-e. A címkén az 
összetevık felsorolásának tartalmaznia 
kell a felhasznált gyümölcslevek és a 
sőrítményekbıl származó gyümölcslevek 
nevét. 

többek között a gyümölcslevekben már 
nem engedélyezett cukor hozzáadására 
vonatkozó – szabályokat. Meg kell tiltani a 
félrevezetı vagykétértelmő megnevezések 
– például a „természetes lé” és hasonlók – 
használatát, amelyek azt a hamis 
benyomást keltik, mintha közvetlenül friss 
gyümölcsbıl készült gyümölcslérıl lenne 
szó. 

 ______________ 

1 HL L 124., 2000.5.25., 66. o. 1 HL L 109., 2000.5.6., 29. o. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” 
megjelölés régóta használatos a 
gyümölcslevek címkéin. Ha ez a 
tájékoztatás az egyik napról a másikra 
megszőnne, elıfordulhat, hogy a 
fogyasztók téves következtetéseket levonva 
inkább olyan italokat választanának, 
amelyeken szerepel ez a megjelölés. Tehát 
a fogyasztók megfelelı tájékoztatása 
céljából célszerő egy meghatározott idıre 
eltérést biztosítani az iparág számára.  

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
2001/112/EK irányelv  
3 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A két vagy több gyümölcsbıl készült 
termékek esetében – az I. melléklet II.2. 
pontjában meghatározott feltételekkel 
használt citromlé és a zöldcitrom (lime) 
levének kivételével – a termékek nevét ki 

(3) A két vagy több gyümölcsbıl készült 
termékek esetében – az I. melléklet II.2. 
pontjában meghatározott feltételekkel 
használt citromlé és a zöldcitrom (lime) 
levének kivételével – a termékek nevét ki 
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kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék 
felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé 
vagy gyümölcspüré mennyiségének 
csökkenı sorrendjében. A három vagy 
annál több gyümölcsfélébıl elıállított 
termékek esetében azonban a 
gyümölcsfélék nevét a „többféle 
gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, 
illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma 
is helyettesítheti. 

kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék 
felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé 
vagy gyümölcspüré mennyiségének 
csökkenı sorrendjében. A három vagy 
annál több gyümölcsfélébıl elıállított 
termékek esetében azonban a 
gyümölcsfélék nevét a „többféle 
gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, 
illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma 
is helyettesítheti. Ugyanakkor az 
összetevık felsorolásában minden esetben 
az összes gyümölcsöt fel kell tüntetni 
mennyiségük csökkenı sorrendjében, 
megjelölve százalékban kifejezett 
mennyiségüket is, a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló […]/[…]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelıen. 

 Amennyiben a termék megnevezésében 
szerepel valamely gyümölcs, a termék fı 
megnevezésének meg kell egyeznie a 
domináns gyümölccsel. 

Indokolás 

Még ha a termék megnevezésében nem is szerepelnek, az összetevık felsorolásában az összes 
gyümölcsöt fel kell tüntetni. A termék fı nevének meg kell egyeznie a domináns gyümölccsel 
annak elkerülése érdekében, hogy például egy 80%-ban almalevet, 10%-ban áfonyalevet és 
10%-ban málnalevet tartalmazó gyümölcslevet „áfonya- és málnalénak” nevezhessenek. 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont  
2001/112/EK irányelv  
3 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A csomagoláson található képi 
ábrázolások nem vezethetik félre a 
fogyasztókat a gyümölcslé tényleges 
összetételét illetıen. 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása kapcsán az összes 
élelmiszerre vonatkozóan támogatást kapott. Mivel e tekintetben a legsúlyosabb problémák 
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jelenleg a gyümölcsleveknél merülnek fel, az ágazati jogszabálynak is tartalmaznia kell ezt a 
rendelkezést. 
 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont  
2001/112/EK irányelv  
3 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet 
bizonyos termékei cukor vagy méz 
hozzáadásával édesíthetık. A termék 
kereskedelmi megnevezésében szerepelnie 
kell az „édesített” vagy „hozzáadott cukrot 
tartalmaz” kifejezésnek, amelyet követıen 
a hozzáadott cukor legnagyobb 
mennyisége követ, szárazanyagként 
kiszámítva és gramm/literben kifejezve. 

(4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet 
bizonyos termékei cukor, méz vagy 
édesítıszer hozzáadásával édesíthetık. 
Ilyen esetben a hozzáadott anyagot a 
hatályos jogszabályoknak megfelelıen az 
összetevık felsorolásában egyértelmően 
fel kell tüntetni, megadva a hozzáadott 
cukor legnagyobb mennyiségét, 
szárazanyagként kiszámítva és 
gramm/literben kifejezve. Méz 
felhasználása esetén – a természetes méz 
kivételével – fel kell tüntetni annak összes 
összetevıjét és/vagy glükóztartalmát is.  

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
2001/112/EK irányelv 
3 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
cukortartalmuk tekintetében könnyebben 
meg tudják különböztetni a 
gyümölcsleveket a gyümölcsnektároktól, 
az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 
értelmében az I. melléklet I. pontjának 1. 
alpontja alá tartozó gyümölcslevek 
címkéin fel lehet tüntetni a „hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz” megjelölést. 
Legkésıbb [az irányelv hatálybalépését 
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követı öt évvel] e megjelölés használatát 
felül kell vizsgálni. 

 _____________ 

 1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o. 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
2001/112/EK irányelv 
3 cikk – 4 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A sőrítménybıl készült 
gyümölcslevek esetében a kereskedelmi 
megnevezésében a gyümölcslé 
megjelöléséhez használt betőmérethez 
képest legalább feleakkora mérető 
betőkkel szerepelnie kell a „sőrítménybıl” 
vagy a „sőrítménybıl készült gyümölcslé” 
kifejezésnek. 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
2001/112/EK irányelv  
3 cikk – 4 c bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4c) Ellenırzéseket kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy a végsı 
gyümölcslétermékben ne maradjanak 
gyümölcsmagok. Azokban az esetekben, 
ha a végsı gyümölcslétermékben magok 
lehetnek, ezt a címkén egyértelmően fel 
kell tüntetni, megjelölve az esetlegesen 
elıforduló magokat. 

Indokolás 

Egyes fogyasztók allergiásak lehetnek a gyümölcslevek fogyasztásakor lenyelt magokra. Az 
egyértelmő címkézés segítheti a fogyasztók mellékhatásokkal szembeni védelmét. 
 

Módosítás  10 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont  
2001/112/EK irányelv  
3 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5) A címkén a II. melléklet 7. pontjában 
meghatározottak szerinti gyümölcspép 
vagy rostok gyümölcsléhez való 
hozzáadását is fel kell tüntetni. 

 
 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 2 pont 
2001/112/EK irányelv  
4 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem a végfelhasználónak történı 
szállításra szánt, az I. melléklet I.2. 
pontjában említett sőrített gyümölcslevek 
címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a 
hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a 
savasítóanyag – az élelmiszer-
adalékanyagokról szóló, 2008. december 
16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében – megengedett 
használatára és mennyiségére vonatkozóan. 
Ezt a megjegyzést a csomagoláson, a 
csomagoláshoz csatolt címkén, illetve a 
kísérı dokumentumokon is fel kell 
tüntetni. 

A nem a végfelhasználónak történı 
szállításra szánt, az I. melléklet I.2. 
pontjában említett sőrített gyümölcslevek 
címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a 
hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a 
savasítóanyag – az élelmiszer-
adalékanyagokról szóló, 2008. december 
16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében – megengedett 
használatára és mennyiségére vonatkozóan. 
Ezt a megjegyzést a csomagoláson is fel 
kell tüntetni. Tilos a félrevezetı vagy 
kétértelmő megnevezések – például a 
„természetes lé” és hasonlók – használata, 
amelyek azt a hamis benyomást keltik, 
mintha közvetlenül friss gyümölcsbıl 
készült gyümölcslérıl lenne szó. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 2 a pont (új) 
2001/112/EK irányelv 
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Az 5. cikk a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „Ezen irányelv az I. mellékletben 
felsorolt, az Európai Unióban gyártott 
vagy az Európai Unióba behozott 
termékekre alkalmazandó.” 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 2 b pont (új) 
2001/112/EK irányelv  
6 a cikk (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. A következı cikk kerül beillesztésre: 

 6a. cikk 

 Tájékoztató kampányok 

 A Bizottság és a tagállamok általánosan 
és az értékesítési pontokon tájékoztató 
kampányokat indítanak azért, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák a 
gyümölcslevek és egyéb hasonló termékek 
ezen irányelv által megállapított 
különbözı kategóriáiról. 

Indokolás 

Tekintve, hogy nehézségeket okoz például a „gyümölcslevek” és „gyümölcsnektárok” közötti 
különbségtétel, törekedni kell annak biztosítására, hogy a fogyasztók világosan értsék a Codex-
ben meghatározott és a jelen irányelvben elfogadott kategóriákat. 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 3 pont 
2001/112/EK irányelv  
7 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembevétele 
mellett összhangba kerüljön a mőszaki 
fejlıdés, a Bizottságnak módjában áll 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. 
pontja és a II. melléklet kivételével. 

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembevétele 
mellett összhangba kerüljön a mőszaki 
fejlıdés, a Bizottságnak módjában áll az 
elıírtaknak megfelelıen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén elfogadni a 
mellékleteket, az I. melléklet I. része, az I. 
melléklet II. részének 2. pontja 
(engedélyezett összetevık) és a II. 
melléklet kivételével. 

Indokolás 

Az elıadó véleménye szerint az egyes kérdésekben – például az aromákkal kapcsolatban – 
meglévı eltérésekre tekintettel az engedélyezett összetevık hozzáadására vonatkozó döntéseket 
nem szabad felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozni. 
 
 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 pont 
2001/112/EK irányelv  
7 a cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ezen irányelvben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört 
határozatlan idıre ruházzák a Bizottságra. 

(1) Az ezen irányelvben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört az 
irányelv átültetésére vonatkozó 
határidıtıl számított ötéves idıszakra 
ruházzák a Bizottságra. Amennyiben nem 
merül fel semmilyen indok vagy konkrét 
kérés az irányelv egyes vonatkozásainak 
felülvizsgálatára, a fenti idıszak 
meghosszabbodik.   
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Indokolás 

Ha nincsenek lényeges változások, amelyek indokolnák az irányelv felülvizsgálatát, a Bizottság 
élhet az úgynevezett „hallgatólagos meghosszabbítást” jelentı megoldással.  
 
 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 pont 
2001/112/EK irányelv 
7 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Parlament vagy a Tanács egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben az értesítéstıl számított két 
hónapos határidın belül kifogást emelhet. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére e határidı egy hónappal 
meghosszabbodik. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben az értesítéstıl számított két 
hónapos határidın belül kifogást emelhet. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen idıtartam két 
hónappal meghosszabbodik. 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
2 a cikk (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Átmeneti idıszak 

 Az irányelv átültetésének napjától 
számított 18 hónapos átmeneti idıszakra 
van szükség annak érdekében, hogy a már 
piacra került készletek elfogyjanak, és 
átmeneti idı álljon rendelkezésre az új 
irányelvhez való alkalmazkodásra. 

Indokolás 

Az átültetési idıszakot meghosszabbító 18 hónapos átmeneti idıszak lehetıvé teszi az európai 
ipar és harmadik országokbeli ágazat számára, hogy az összesen három éves idıszak alatt 
alkalmazkodjanak az új jogszabályokhoz. 
 
 

Módosítás  18 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
I melléklet – I rész – 1 pont – a pont – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelı 
fizikai úton kivont aromát, a 
gyümölcspépet és a rostokat a 
késıbbiekben vissza lehet adagolni 
ugyanahhoz a léhez. 

A feldolgozás során a lébıl kivont aromát, 
gyümölcspépet és rostokat a késıbbiekben 
vissza lehet adagolni ugyanahhoz a léhez. 
Ez a rendelkezés ananász, szılı és 
paradicsom aromájának 
visszaadagolására nem alkalmazható, 
mivel az eljárás technológiai szempontból 
kivitelezhetetlen. 

Indokolás 

A Bizottság javasolja, hogy tegyék lehetıvé az ugyanolyan gyümölcsfajtából származó aroma, 
gyümölcspép és rostok hozzáadását, míg a jelenlegi irányelv értelmében csak az ugyanabból a 
gyártási folyamatból származó aromák adhatók hozzá a nem sőrített léhez. Ezt fenn kell tartani, 
hogy továbbra is biztosítva legyen a magas termékminıség, és a fogyasztók elvárásai 
teljesüljenek. A fogyasztók azt várják el, hogy a termék a lehetı legkevésbé feldolgozott és a 
lehetı legtermészetesebb legyen. 

A jelenleg hatályos 2001/112/EK irányelvben használt megfogalmazás. A fogyasztók 
félrevezetésének elkerülése érdekében szükséges, hogy gyümölcslevek esetében csak a 
feldolgozás során a lébıl kivont aromát, gyümölcspépet és rostokat lehessen a késıbbiekben 
visszaadagolni ugyanahhoz a léhez. 
 
 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
I melléklet – I rész – 1 pont – a pont – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal 
rendelkezı gyümölcsökbıl is készíthetık, 
amelyeket általában nem adnak hozzá a 
gyümölcsléhez; jóllehet a magok és a héj 
bizonyos részei, melyek még a helyes 
gyártási gyakorlat révén sem távolíthatók 
el, elfogadottak. 

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal 
rendelkezı gyümölcsökbıl is készíthetık, 
amelyeket általában nem adnak hozzá a 
gyümölcsléhez; jóllehet szükség esetén a 
magok és a héj bizonyos részei, melyek 
még a helyes gyártási gyakorlat révén sem 
távolíthatók el, elfogadottak. 
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Indokolás 

Ez azt jelenti, hogy a gyártók e megoldást nem alkalmazhatják bármikor, csak szükség esetén. 
 
 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az I.2. pontban meghatározott sőrített 
gyümölcslé olyan ivóvíz hígításával 
készült termék, amely teljesíti az emberi 
fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló, 
1998. november 3.-i 98/83/EK tanácsi 
irányelvben elıírt kritériumokat*. 

A gyümölcslé besőrítése során kivont 
vízmennyiség sőrítményhez történı 
visszaadagolásával és a gyümölcslébıl 
elveszett aroma, illetve adott esetben a 
gyümölcspép és a rostok pótlásával készült 
termék. A hozzáadott víznek megfelelı 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie, 
különösen vegyi, mikrobiológiai és 
érzékszervi szempontból ahhoz, hogy a 
gyümölcslé alapvetı minıségi 
tulajdonságait biztosítsa. 

____________ 
* HL L 330., 1998.12.5., 32. o. 

 

Indokolás 

A sőrítményhez a gyümölcslé visszaalakítása céljából hozzáadott víznek adott feltételeknek kell 
megfelelnie az ugyanolyan gyümölcsfajtából kinyert átlagos gyümölcslé alapvetı fizikai, vegyi 
és tápértékjellemzıinek fenntartása érdekében. Az ivóvízminıség önmagában nem mindig 
elegendı. Ennélfogva továbbra is fenn kell tartani a létezı szabályokat, melyek szerint a víznek 
adott feltételeknek kell megfelelnie. 
 
 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fekete ribiszke, a guáva, a mangó és a 
golgotavirág gyümölcse tekintetében a 

törölve 
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minimális Brix-értékek csak az Európai 
Unióban a sőrítménybıl készült 
gyümölcslére és a sőrítménybıl készült 
gyümölcspürére vonatkoznak. 

 
 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelı 
fizikai úton kivont aromát, a 
gyümölcspépet és a rostokat a 
késıbbiekben vissza lehet adagolni 
ugyanahhoz a léhez. 

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelı 
fizikai úton kivont aromát, a 
gyümölcspépet és a rostokat a 
késıbbiekben vissza lehet adagolni 
ugyanahhoz a léhez. Amennyiben az 
aromát visszaadagolják, az aroma 
visszaadagolását fel kell tüntetni a 
gyümölcslétermék címkéjén. 

Indokolás 

A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, ha a sőrítménybıl készített gyümölcsébe visszaadagolták 
az aromát. 
 
 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
I melléklet – I rész – 5 pont – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban 
meghatározott termékekhez, 
gyümölcspüréhez, és/vagy sőrített 
gyümölcspüréhez és/vagy e termékek 
keverékéhez víz és/vagy cukor és/vagy méz 
hozzáadása útján elıállított erjeszthetı, de 
nem erjesztett termék, amely megfelel a 
IV. mellékletben meghatározott 
követelményeknek. 

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban 
meghatározott termékekhez, 
gyümölcspüréhez, és/vagy sőrített 
gyümölcspüréhez és/vagy e termékek 
keverékéhez víz hozzáadása útján, cukor 
és/vagy méz hozzáadásával vagy a nélkül 
elıállított erjeszthetı, de nem erjesztett 
termék, amely megfelel a IV. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. 
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Indokolás 

Ésszerő módosítás: nektár estén mindig szükség van víz hozzáadására, azonban az édesítıszer 
hozzáadása fakultatív. 
 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
I melléklet – I rész – 5 pont – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy 
alacsony energiaértékő gyümölcsnektárok 
esetében a cukor részben vagy teljes 
egészében helyettesíthetı édesítıszerekkel 
az 1333/2008/EK rendeletnek megfelelıen. 

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy 
csökkentett energiaértékő 
gyümölcsnektárok esetében a cukor 
részben vagy teljes egészében 
helyettesíthetı édesítıszerekkel az 
1333/2008/EK rendeletnek megfelelıen. 

Indokolás 

Nyelvi módosítás a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006. sz. 
rendelettel összhangban. 
 
 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
I melléklet – II rész – 2 pont – 6 a francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Amennyiben a termék hozzáadott 
szénsavat tartalmaz, a címkén a termék 
megnevezéséhez közel szerepel a „szén-
dioxiddal dúsítva” vagy a „szénsavas“ 
kifejezés. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv  
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I melléklet – II rész – 2 pont – 6 b francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – A Citrus reticulatából és/vagy annak 
hibrid fajtáiból nyert gyümölcsleveket 
hozzá lehet adni a narancslevekhez olyan 
arányban, hogy a narancslé teljes oldható 
szilárdanyag-tartalmához képest a Citrus 
reticulata oldható szilárdanyaga 
legfeljebb 10%-ot tegyen ki. A hozzáadott 
anyagot a hatályos jogszabályoknak 
megfelelıen az összetevık felsorolásában 
fel kell tüntetni.  

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
II melléklet – 1 pont – -1 bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A gyümölcsnek épnek, kellıen érettnek és 
frissnek, illetve fizikai úton vagy az 
Európai Unió alkalmazandó 
rendelkezéseinek megfelelıen – többek 
között a szedés után – alkalmazott kezelés 
révén tartósítottnak kell lennie. 

Indokolás 

Ennek az egész mellékletre vonatkozó kitételnek az elsı pontban kell szerepelnie. Az 
egyértelmőség érdekében jelezni kell, hogy a szedés után alkalmazott kezelés is ide tartozik. 
 
 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
II melléklet – 2 pont – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyümölcsnek épnek, kellıen érettnek és 
frissnek vagy fizikai úton vagy az Európai 
Unió alkalmazandó rendelkezéseinek 
megfelelıen alkalmazott kezelési mód(ok) 

törölve 
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révén tartósítottnak kell lennie. 

Indokolás 

Az elızı módosítással összhangban ezen albekezdés is törlésre és áthelyezésre kerül. Ezen 
albekezdésnek inkább a „gyümölcsök” meghatározású elsı általános bekezdésben kellene 
szerepelnie.  

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
V melléklet – 6 a sor (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Sweetie grépfrút  

 Citrus x paradisi, Citrus grandis 

 10 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
V melléklet – 8 sor – 2 oszlop 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Citrus limon (L.) Burm.f.  Citrus limon (L.) Burm. f.  

 Citrus limonium Risso 

Módosítás 31 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
Melléklet 
2001/112/EK irányelv 
V melléklet – 8 a sor (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Zöldcitrom (lime) 

 Citrus aurantifolia (Christm.) 

 8 
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