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1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με την οδηγία 79/693/ΕΟΚ, η λέξη «Marmelade» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον 
για μαρμελάδες εσπεριδοειδών –όπως στην αγγλική γλώσσα– ώστε να μην προκαλείται 
σύγχυση. Στη γερμανική γλώσσα, ο όρος «Marmelade» καλύπτει παραδοσιακά όλες τις 
μαρμελάδες φρούτων και ο όρος που χρησιμοποιείται τώρα ως υποκατάστατος –πολτός 
φρούτων για επάλειψη– δεν σημαίνει τίποτε για τον μέσο πολίτη. Η αναφέρουσα θα ήθελε να 
καταργηθεί αυτή η επιβολή της χρήσης όρων στη γερμανική γλώσσα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφέρουσα διαθέτει στο εμπόριο ένα τοπικό και χειροποίητο προϊόν υπό την ονομασία 
«Fruchtaufstrich» (πολτός φρούτων για επάλειψη). Επισημαίνει ότι μια τέτοια ονομασία, η 
χρήση της οποίας είναι σχετικά πρόσφατη, αποτελεί πηγή σύγχυσης για τον καταναλωτή, ο 
οποίος φαίνεται να είναι σε θέση να διακρίνει, επί της ουσίας, μόνο τις ονομασίες 
«μαρμελάδα» και «μαρμελάδα εσπεριδοειδών».

Η αναφέρουσα θα ήθελε να εγκριθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, ένας κανονισμός ή μία οδηγία 
που να επιτρέπει τη χρήση της ονομασίας «μαρμελάδα εσπεριδοειδών», αντί της ονομασίας 
«Fruchtaufstrich», για τον προσδιορισμό ενός προϊόντος που παρασκευάζεται με βάση τα 
φρούτα, σύμφωνα με μια παραδοσιακή και βιοτεχνική μέθοδο.



PE439.211v01-00 2/2 CM\805930EL.doc

EL

Η οδηγία 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για τις μαρμελάδες, τα 
ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών, καθώς και την κρέμα καστάνου, που προορίζονται 
για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67) εναρμονίζει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο την εμπορία των προαναφερθέντων προϊόντων. Ο σχετικός σύνδεσμος στη γερμανική 
γλώσσα παρατίθεται κάτωθι:

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

Δυνάμει του παραρτήματος Ι της εν λόγω οδηγίας, η «μαρμελάδα» είναι μείγμα, με την 
κατάλληλη πηκτωματώδη υφή, σακχάρων, πούλπας ή/και πολτού από ένα ή περισσότερα είδη 
φρούτων και νερού. […] Η «μαρμελάδα εσπεριδοειδών» είναι μείγμα, με την κατάλληλη 
πηκτωματώδη σύσταση, νερού, σακχάρων και ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα 
προϊόντα που λαμβάνονται από εσπεριδοειδή: πούλπα, πολτός, χυμός, υδατικό εκχύλισμα και 
φλοιοί. […]

Στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/113/ΕΚ αναφέρεται ότι οι ονομασίες προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτής χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται σε αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για την περιγραφή 
τους.

Βάσει του άρθρου 3 της ίδιας οδηγίας, για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, τα 
κράτη μέλη δεν θεσπίζουν εθνικές διατάξεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Επί του παρόντος, υφίσταται ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία που εναρμονίζει τις προϋποθέσεις 
χρήσης των όρων «μαρμελάδα εσπεριδοειδών», «μαρμελάδα» και «ζελέ», για τους οποίους 
παρέχονται σαφείς ορισμοί.

Το προϊόν το οποίο παρασκευάζει η αναφέρουσα, και για το οποίο η Επιτροπή έχει στη 
διάθεσή της μόνον αποσπασματικές πληροφορίες όσον αφορά τη σύνθεση και την υφή του, 
δεν δύναται να διεκδικεί την ονομασία «μαρμελάδα εσπεριδοειδών» παρά μόνον εφόσον 
πληροί απολύτως τις δεσμευτικές προδιαγραφές που υπαγορεύονται από την εν λόγω 
οδηγία 2001/113/ΕΚ.


