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Sadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi 
 
Predlog Direktive  (KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

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 zavarovali interese potrošnikov 
in jim priskrbeli čim več informacij, 
zagotovili jasno označevanje sadnih sokov 
in omogočili, da bodo potrošniki lahko 
razlikovali med različnimi vrstami 
proizvodov, ter 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. 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 
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9. julija 2005 in Evropsko združenje za 
sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja. 
Merila, določena v tej direktivi, bi morala 
veljati v enaki meri za izdelke, proizvedene 
v Uniji, in za uvožene izdelke.  

 _______________ 

  

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, katerih označevanje je treba ponovno pregledati, da 
se pojasnijo vsi vidiki, ki bi utegnili zmesti potrošnike. 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Pod določenimi pogoji se uporablja 
Direktiva 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 
o približevanju zakonodaj držav članic o 
označevanju, predstavitvi in oglaševanju 
živil1 ter zlasti člena 7(2) in (5) Direktive. 
Jasno bi bilo treba navesti, če je proizvod 
mešanica sadnega soka in sadnega soka iz 
koncentrata ter pri sadnem nektarju, če je 
v celoti ali delno pridobljen iz zgoščenega 

(3) Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. marca 2000 o približevanju zakonodaj 
držav članic o označevanju, predstavljanju 
in oglaševanju živil1 je treba spremeniti 
posebne določbe Direktive Sveta 
2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o 
sadnih sokovih in nekaterih podobnih 
proizvodih, da bodo razvidna nova pravila 
o dovoljenih sestavinah, kot so tista, ki se 
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proizvoda. Seznam sestavin na označbi 
nosi imena uporabljenih sadnih sokov in 
sadnih sokov iz koncentrata. 

nanašajo na dodajanje sladkorjev, ki pri 
sadnih sokovih niso več dovoljeni. 
Uporabo zavajajočih ali dvoumnih 
označb, kot na primer „naravni sok“, ki 
zbujajo napačen vtis, da gre za sadne 
sokove, narejenega iz svežega sadja, bi 
bilo treba prepovedati. 

 ______________ 

1 UL L 124, 25.5.2000, str. 66. 1 UL L 109, 6.5.2000, str. 29. 

 

Predlog spremembe  3 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Navedba „brez dodanega sladkorja“ 
se za sadne sokove uporablja že zelo 
dolgo. Nenadna ukinitev te navedbe bi 
lahko zavedla potrošnike, ki bi se lahko 
zaradi tega odločili za nakup drugih pijač, 
ki bi vsebovale takšne informacije. Zato je 
primerno predvideti časovno omejeno 
odstopanje, da bi lahko proizvajalci 
potrošnike o tem ustrezno obvestili.  

 

 

Predlog spremembe  4 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali 
več vrst sadja, razen pri uporabi 
limoninega soka in soka iz limete pod 
pogoji, opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, 
se imena proizvodov dopolnijo z navedbo 
uporabljenih vrst sadja po padajočem 
vrstnem redu glede na volumsko vsebnost 
vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se 
pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več 

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali 
več vrst sadja, razen pri uporabi 
limoninega in limetinega soka pod pogoji, 
opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, se 
imena proizvodov dopolnijo z navedbo 
uporabljenih vrst sadja po padajočem 
vrstnem redu glede na volumsko vsebnost 
vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se 
pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več 
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vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah 
sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst 
sadja“ ali s podobnim besedilom ali z 
navedbo števila vrst uporabljenega sadja. 

vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah 
sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst 
sadja“ ali s podobnim besedilom ali z 
navedbo števila vrst uporabljenega sadja. V 
vsakem primeru morajo biti vsi 
uporabljeni sadeži našteti med 
sestavinami v padajočem vrstnem redu 
glede na količino, izraženo v odstotkih, v 
skladu z Uredbo (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom. 

 Če so sadeži omenjeni v imenu proizvoda, 
mora glavno ime proizvoda ustrezati 
prevladujoči vrsti sadja. 

Obrazložitev 

Tudi če vsi uporabljeni sadeži niso omenjeni v imenu proizvoda, morajo biti našteti na seznamu 
sestavin. Glavno ime proizvoda mora ustrezati prevladujoči vrsti sadja, da bi preprečili 
primere, ko bi se sok, ki bi na primer vseboval 80 % jabolčnega soka ter po 10 % 
borovničevega in malinovega soka, imenoval borovničev in malinov sok. 

Predlog spremembe  5 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Slikovni material na embalaži ne sme 
zavajati potrošnikov glede dejanske 
sestave soka. 

Obrazložitev 

To določbo podpira dokumentacija iz spisa za informacije o živilih za potrošnike , ki velja za 
vsa živila. Ker se največje težave v zvezi s tem pojavljajo pri sadnih sokovih, je treba sektorski 
zakonodaji dodati to določbo. 
 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 1  
Direktiva 2001/112/ES  
Člen 3 – točka 4 
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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, 
medu ali sladil. V takšnih primerih se 
dodano sladilo jasno označi na seznamu 
sestavin, kakor določa veljavna 
zakonodaja, 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 njegovo popolno sestavo in/ali 
vsebnost glukoze.  

 

Predlog spremembe  7 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Da bi bilo potrošnikom lažje 
razlikovati med sokovi in nektarji glede 
njihove vsebnosti sladkorja, se v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta o o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah na živilih1 dovoli 
navedba „brez dodanega sladkorja“ za 
sadne sokove iz točke 1 dela I Priloge I. 
Po [pet let po začetku veljavnosti te 
direktive] se uporaba te navedbe ponovno 
preuči. 

 _____________ 

 1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9. 

Predlog spremembe  8 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Za rekonstruirane sadne sokove mora 
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prodajna oznaka vsebovati navedbo „iz 
koncentrata“ ali „rekonstruiran sadni 
sok“, ki mora biti napisana s črkami, vsaj 
tako velikimi, kot je navedba sadnega 
soka. 

Predlog spremembe  9 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. Izvajati je treba preglede, s katerimi se 
zagotovi, da v končnem proizvodu ni pešk. 
V primerih, ko so v končnem proizvodu 
lahko prisotne peške, je treba to jasno 
navesti na označbi. 

Obrazložitev 

Nekateri potrošniki so alergični na peške, ki jih lahko zaužijejo skupaj s sadnimi sokovi. Jasna 
oznaka pomaga zaščititi potrošnike pred neželenimi učinki. 
 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 1  
Direktiva 2001/112/ES  
Člen 3 – točka 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5. Dodatek pulpe ali sadnih celic sadnemu 
soku, kot je opredeljeno v Prilogi II, mora 
biti naveden na označbi. 

 
 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/112/ES  
Člen 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 
2 dela I Priloge I, ki ni namenjen 
končnemu potrošniku, mora nositi podatek 
o prisotnosti in količini dodanega 
limoninega soka, soka limete ali kislin, kot 
jih dovoljuje Uredba (ES) 
št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
aditivih za živila. Ta podatek mora biti 
naveden na embalaži, na etiketi, ki pripada 
embalaži ali v spremnem dokumentu. 

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 
2 dela I Priloge I, ki ni namenjen 
končnemu potrošniku, mora nositi podatek 
o prisotnosti in količini dodanega 
limoninega soka, soka limete ali kislin, kot 
jih dovoljuje Uredba (ES) 
št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
aditivih za živila. Ta podatek mora biti 
naveden na embalaži. Uporaba zavajajočih 
ali dvoumnih označb, kot na primer 
„naravni sok“, ki zbujajo napačen vtis, da 
gre za sadne sokove, narejenega iz 
svežega sadja, je prepovedana. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2 a (novo) 
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V členu 5 se doda naslednji 
odstavek 1a: 

 „Ta direktiva velja za izdelke, navedene v 
Prilogi I, ki so proizvedeni v Evropski 
uniji ali vanjo uvoženi.“ 

 

Predlog spremembe  13 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Vstavi se naslednji člen: 

 Člen 6a 

 Informacijske kampanje 
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 Komisija in države članice izvajajo 
informacijske kampanje, tako splošne kot 
na prodajnih mestih, s katerimi obvestijo 
potrošnike o različnih kategorijah sokov 
in podobnih proizvodov, ki jih določa ta 
direktiva. 

Obrazložitev 

Glede na sedanje težave pri razlikovanju med sokovi in nektarji je nujno treba zagotoviti, da 
bodo kategorije, ki jih opredeljuje Codex Alimentarius in ki so sprejete v tej direktivi, potrošniki 
dobro razumeli. 

 

Predlog spremembe  14 

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 po potrebi prilagodi 
priloge, razen dela I Priloge I, točke 2 dela 
II Priloge I (dovoljene sestavine) in 
Priloge II. 

Obrazložitev 

Poročevalec meni, da se, upoštevaje razlike pri vprašanjih, kot so na primer arome, odločitev o 
dodajanju dovoljenih sestavin ne sme sprejemati z delegiranimi akti. 
 
 

Predlog spremembe  15 

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 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo 
za obdobje petih let po roku za prenos te 
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nedoločen čas. direktive. Če ni razloga za pregled 
specifičnih vidikov te direktive ali izrecne 
zahteve po pregledu, se to obdobje 
samodejno podaljša.  

Obrazložitev 

Ob pomanjkanju znatnih sprememb, ki bi upravičile pregled direktive, sme Komisija uporabiti 
tako imenovani mehanizem „samodejnega podaljšanja“.  
 
 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 4 
Direktiva 2001/112/ES 
Člen 7 a – odstavek 3 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropski parlament ali Svet lahko vloži 
ugovor zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za en mesec. 

Evropski parlament ali Svet lahko vloži 
ugovor zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
ta rok podaljša za dva meseca. 

Predlog spremembe  17 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Prehodno obdobje 

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

Obrazložitev 

18-mesečno prehodno obdobje, dodano času za prenos, bi evropski industriji in proizvajalcem 
iz tretjih držav omogočilo tri leta časa za prilagajanje na novo zakonodajo. 
 
 

Predlog spremembe  18 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del I – točka 1 – točka a – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z 
ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste 
sadja, se lahko soku ponovno dodajo. 

Aroma, pulpa in sadne celice, ki izvirajo iz 
soka in so bile pri predelavi izločene, se 
lahko istemu soku ponovno dodajo Ta 
določba ne velja za jačanje okusa pri 
ananasu, grozdju in paradižniku, saj tak 
proces tehnološko ni mogoč. 

Obrazložitev 

Komisija predlaga, da bi dovolili dodajanje arome, pulpe in sadnih celic, ki izvirajo iz sadja 
iste vrste, po veljavni direktivi pa se nezgoščenemu soku lahko doda samo aroma iz istega 
proizvodnega postopka. To določilo je treba obdržati, da se zagotovi visoka kakovost izdelka in 
izpolnijo pričakovanja potrošnikov. Potrošniki pričakujejo izdelek, ki je čim manj predelan in 
čim bolj naraven. 

Besedilo iz sedanje Direktive 2001/112/ES. Da ne bi zavajali potrošnikov, je primerno, da se 
sadnemu soku lahko dodajo le aroma, pulpa in sadne celice, ki se iz njega izločijo med 
predelavo. 
 
 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga I – del I – točka 1 – točka a – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz 
sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se 
običajno ne uporabijo v soku; sprejmejo pa 
se deli ali sestavni deli pešk, semen in 
lupine, ki jih ni mogoče odstraniti z 
dobrimi proizvodnimi praksami. 

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz 
sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se 
običajno ne uporabijo v soku; po potrebi 
pa se sprejmejo deli ali sestavni deli pešk, 
semen in lupine, ki jih ni mogoče odstraniti 
z dobrimi proizvodnimi praksami. 

Obrazložitev 

Ne gre za to, da bi to lahko naredili po želji, temveč samo, kadar je potrebno. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del I – točka 1 – točka b – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvod, pridobljen iz rekonstruiranega 
zgoščenega sadnega soka, opredeljenega v 
delu I.2, s pitno vodo, ki izpolnjuje merila 
Direktive Sveta 98/83/ES z dne 
3. novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi*. 

Oznaka izdelka, ki je bil pridobljen s 
ponovno dodajo vode, odvzete soku pri 
pripravi koncentrata, zgoščenemu 
sadnemu soku, in arome, ki jo je sok 
izgubil, ter po potrebi pulpe in sadnih 
celic. Dodana voda mora imeti ustrezne 
kemijske, mikrobiološke in organoleptične 
lastnosti, ki zagotavljajo značilno 
kakovost soka. 

____________ 
* UL L 330, 5.12.1998, str. 32. 

 

Obrazložitev 

Tudi voda, ki se ponovno doda zgoščenemu soku, mora ustrezati nekaterim pogojem, da se 
ohranijo značilne fizikalne, kemične in hranilne lastnosti povprečne vrste soka, pridobljene iz 
istovrstnega sadja. Kakovost pitne vode ne zadostuje vedno za to. Še naprej bi morala torej 
ostati v veljavi pravila o tem, da mora voda izpolnjevati nekatere posebne pogoje. 
 
 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga I – del I – točka 1 – točka b – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za črni ribez, guavo, mango in pasijonko 
se najmanjše vrednosti stopnje Brix 
uporabijo samo za rekonstruirani sadni 
sok in rekonstruirano sadno kašo, 
proizvedeno v Evropski uniji. 

črtano 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del I – točka 1 – točka b – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z 
ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste 
sadja, se lahko soku ponovno dodajo. 

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z 
ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste 
sadja, se lahko soku ponovno dodajo. 
Kadar se ponovno doda aroma, je to treba 
na etiketi sadnega soka označiti. 

Obrazložitev 

Kadar se sadnemu soku iz koncentrata doda aroma, je treba o tem obvestiti potrošnike. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del I – točka 5 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni 
fermentiran, pridobljen z dodatkom vode 
in/ali sladkorjev in/ali medu proizvodom, 
opredeljenim v točkah 1, 2, 3 in 4 dela I, 
sadni kaši in/ali zgoščeni sadni kaši in/ali 
mešanici teh proizvodov, in ki ustreza 
zahtevam v Prilogi IV. 

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni 
fermentiran, pridobljen z dodatkom vode, z 
dodatkom sladkorjev ali brez in/ali medu 
proizvodom, opredeljenim v točkah 1, 2, 3 
in 4 dela I, sadni kaši in/ali zgoščeni sadni 
kaši in/ali mešanici teh proizvodov, in ki 
ustreza zahtevam v Prilogi IV. 

Obrazložitev 

Smiseln predlog spremembe: če želimo dobiti nektar, je treba vedno dodati vodo; dodatek 
sladila ni nujen. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 

Priloga 
 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del I – točka 5 – odstavek 2 
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 SL 

 
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. 

Obrazložitev 

Jezikovni predlog spremembe, ki je v skladu z Uredbo 1924/2006 o prehranskih trditvah na 
živilih. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga I – del II – točka 2 – alinea 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Če je izdelku dodan ogljikov dioksid, 
mora biti na etiketi v bližini imena izdelka 
navedeno „dodan ogljikov dioksid“ ali 
„gaziran“. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES  
Priloga I – del II – točka 2 – alinea 6 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Dovoljeno je dodati sok vrste Citrus 
reticulata in/ali križancev vrste Citrus 
reticulata in pomarančnega soka, ki ne 
vsebuje več kot 10 % topnih trdnih snovi 
Citrus reticulata v skupni količini topnih 
trdnih snovi pomarančnega soka. Vsako 
tovrstno dodajanje mora biti navedeno na 
seznamu sestavin, kakor je že določeno v 
veljavni zakonodaji.  
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga II – točka 1 – odstavek -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež 
ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali 
obdelavo, vključno s postopki obdelave po 
pobiranju pridelka, ki se uporabijo v 
skladu z veljavnimi določbami Evropske 
unije. 

Obrazložitev 

Ta navedba mora biti navedena v prvi točki, da velja za vso prilogo. Zaradi jasnosti je treba 
navesti, da so zajeti tudi postopki obdelave po pobiranju pridelka. 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
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 

Obrazložitev 

V skladu s prejšnjim 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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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga V – vrstica 6 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pomelo  

 Citrus x paradisi, Citrus grandis 

 10 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga V – vrstica 8 – stolpec 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

 Citrus limonium Risso 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 
Direktiva 2001/112/ES 
Priloga V – vrstica 8 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Limeta 

 Citrus aurantifolia (Christm.) 

 8 

 
 
 


