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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1139/2009, внесена от Angred Limbersky, с германско 
гражданство, относно имената на плодовите сладка в Германия

1. Резюме на петицията

Според Директива 79/693/ЕИО думата „мармалад“ може да се използва единствено за 
плодови сладка на цитрусова основа, както е в английския език, така че да не се създава 
объркване. В немския език, думата „Marmelade“ традиционно обхваща всички плодови 
сладка и терминът, който в момента се използва като заместител, плодов продукт за 
мазане, не означава нищо за средния германец. Вносителят би желал тази „диктатура“ 
върху употребата на термини в германския език да бъде премахната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителката на петицията продава регионален и ръчно приготвен продукт с 
наименованието „Fruchtaufstrich“ (плодов продукт за мазане). Тя подчертава, че такова 
наименование, чиято употреба е сравнително скоро въведена, създава объркване за 
потребителя, който до голяма степен e в състояние да различи единствено 
наименованията „конфитюр“ и „мармалад“.

Вносителката на петицията желае да се приемат на общностно равнище регламент или 
директива, които да позволят вместо наименованието „Fruchtaufstrich“, употребата на 
наименованието „мармалад“, за да се обозначава продукт, приготвен на плодова основа 
според традиционен и занаятчийски метод.
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Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, 
желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от 
човека (ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 67) хармонизира на европейско равнище търговията с 
горепосочените продукти. Линкът на немски език е посочен по-долу:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0113:20080101:DE:PDF

Съгласно приложение І към тази директива „конфитюр“ е смес, доведена до 
необходимата степен на сгъстяване (желиране), получена от захари, пулп и/или пюре от 
един или повече видове плодове и вода. (…) „Мармалад“ е смес, получена от вода, 
захари и един или повече от следните продукти, получени от цитрусови плодове: пулп, 
пюре, сок, кора и водни екстракти, доведена до необходимата степен на сгъстяване 
(желиране). (…)

В член 2 от Директива 2001/113/ЕО се посочва, че наименованията на продуктите, 
изброени в приложение I към нея, се отнасят единствено до продуктите, посочени в 
него, и се използват в търговията за тяхното обозначаване.

Съгласно член 3 от същата директива, за продуктите, определени в приложение I, 
държавите-членки не приемат национални разпоредби, които не са предвидени в 
настоящата директива.

Европейско законодателство, което хармонизира условията за използване на термините 
„мармалад“, „конфитюр“ и „желе“, точно определени в него, понастоящем съществува.

Приготвеният от вносителката на петицията продукт, във връзка с който Комисията 
разполага с откъслечна информация по отношение на неговия състав и консистенция, 
би могъл да се обозначава с наименованието „мармалад“ само ако се спазват изцяло 
задължителните изисквания, определени съгласно Директива 2001/113/ЕО.


