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gyümölcskonzervek németországi elnevezéséről

1. A petíció összefoglalása

A 79/693/EGK irányelv szerint a „Marmelade” („marmelád”) szó a zavarok elkerülése 
érdekében csak a citrom- és narancsfélékből készült gyümölcskészítményekre alkalmazható, 
ahogy az angol nyelvben is. A németben a „Marmelade” kifejezés hagyományosan minden 
gyümölcskonzervet magában foglalt, és a jelenleg ehelyett használt kifejezés – a „kenhető 
gyümölcskészítmények” – semmit sem mond a hétköznapi embereknek. A petíció benyújtója 
szeretné, ha a német nyelvben megszüntetnék az említett kifejezés alkalmazására vonatkozó 
előírást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója kézműves módszerekkel készült regionális élelmiszer-terméket 
forgalmaz "Fruchtaufstrich" (kenhető gyümölcskészítmény) elnevezés alatt. Hangsúlyozza, 
hogy a viszonylag új keletű elnevezés használata összezavarja a fogyasztókat, akik szerinte 
alapvetően csak a "dzsem" és a "marmelád" kifejezések között képesek különbséget tenni.

A petíció benyújtója olyan közösségi szintű rendelet vagy irányelv elfogadását szorgalmazza, 
amely lehetővé tenné, hogy a termelők a "Fruchtaufstrich" elnevezés helyett ismét 
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használhassák a marmelád elnevezést hagyományos, kézműves módszerekkel készített, 
gyümölcsalapú készítményeik megjelölésére.

Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott 
gesztenyekrémről szóló, 2001. december 20-i 2001/113/EK tanácsi irányelv (HL L 10., 
2002.1.12., 67. o.) európai szinten harmonizálja a fent említett termékek forgalmazását. A 
fenti jogszabály német nyelvű linkje az alábbi internetes címen található:

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

Az irányelv I. melléklete értelmében a „dzsem” cukor, gyümölcspép és/vagy többfajta 
gyümölcspüré és víz megfelelően kocsonyás állományú keveréke. (…) A „marmelád” víz, 
cukor és a citrusfélékből nyert következő termékek közül egy vagy több megfelelően zselés 
állományú keveréke: gyümölcspép, püré, lé, vizes kivonat és héj. (…)

A 2001/113/EK irányelv 2. cikke megemlíti, hogy az I. mellékletben szereplő 
megnevezéseket csak az ott meghatározott, a kereskedelemben használt termékek esetében 
lehet megjelölésként használni.

Ugyanezen irányelv 3. cikke értelmében az I. mellékletben szereplő termékekre a tagállamok 
nem fogadhatnak el az ezen irányelvben meghatározottaktól eltérő nemzeti előírásokat.

A „marmelád”, „dzsem” és „gyümölcszselé” kifejezéseket világosan meghatározó és a 
használatuk feltételeit összehangoló európai jogszabály tehát jelenleg is létezik.

A petíció benyújtója által előállított termék, amelynek összetételére és állagára vonatkozóan a 
Bizottság csupán töredékes információkkal rendelkezik, csak abban az esetben tarthat igényt a 
„marmelád” elnevezésre, ha teljes mértékben megfelel az említett 2001/113/EK irányelv 
alapján megállapított, kötelező jellegű előírásoknak. 


