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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1139/2009 af Angred Limbersky, tysk statsborger, om den tyske 
benævnelse af marmelade

1. Sammendrag

I henhold til direktiv 79/693/EØF må benævnelsen "marmelade" kun bruges om marmelade af 
citrusfrugter, og betegnelsen skal anvendes som i den engelske udgave for at undgå 
misforståelser. På tysk dækker betegnelsen "Marmelade" traditionelt alle former for 
marmelade, og udtrykket, som skal bruges som erstatning - Konfitüre - giver ikke samme 
mening for den almindelige borger. Andrageren ønsker, at bestemmelsen vedrørende brugen 
af den pågældende term fjernes fra den tyske udgave.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren sælger et regionalt, håndværksmæssigt produkt under betegnelsen 
"Fruchtaufstrich" (frugtsmørepålæg). Hun understreger, at denne betegnelse, som hun først er 
begyndt at bruge for nylig, forvirrer forbrugeren, der ikke som sådan er i stand til at skelne 
mellem betegnelserne "Konfitüre" og "Marmelade".

Andrageren ønsker at få vedtaget en forordning eller et direktiv på europæisk plan, som gør 
det muligt at anvende betegnelsen "Marmelade" i stedet for betegnelsen "Fruchtaufstrich" for 
et produkt, der er fremstillet af frugt ifølge en traditionel, håndværksmæssig fremgangsmåde.
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Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt 
kastanjecreme bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 67) harmoniserer 
markedsføringen af ovenstående produkter på europæisk plan. Linket til den tyske udgave af 
direktivet er følgende:

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

I henhold til bilag I til direktivet er "Konfitüre" en blanding med passende geléagtig 
konsistens af sukker, pulp og/eller puré af en eller flere frugtsorter og vand. (…) "Marmelade" 
er en blanding med passende geléagtig konsistens af vand, sukker og et eller flere af følgende 
produkter, fremstillet på basis af citrusfrugter: pulp, puré, saft, vandigt udtræk og skal. (…)

I artikel 2 i direktiv 2001/113/EF hedder det, at varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de 
deri nævnte produkter og skal benyttes som betegnelse for dem i handelen.

I henhold til artikel 3 i samme direktiv må medlemsstaterne for de i bilag I definerede 
produkter ikke vedtage nationale bestemmelser, som ikke er hjemlet i dette direktiv. 

Der findes allerede en europæisk lovgivning, som harmoniserer anvendelsen af begreberne 
"Marmelade", "Konfitüre" og "Gelee" (gelé), der er klart defineret i lovgivningen.

Det produkt, andrageren fremstiller, og om hvilket Kommissionen kun har få oplysninger med 
hensyn til sammensætning og konsistens, kan kun markedsføres under betegnelsen 
"Marmelade", hvis det er i fuld overensstemmelse med de tvingende forskrifter i direktiv 
2001/113/EF."


