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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1139/2009 dėl vaisių konservų pavadinimo Vokietijoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Angred Limbersky

1. Peticijos santrauka

Pagal Direktyvą 79/693/EEB vokiečių kalboje sąvokaMarmelade gali būti vartojama tik 
citrusinių vaisių konservams pavadinti, kaip ir anglų kalboje, siekiant išvengti painiavos. 
Vokiečių kalboje sąvoka Marmelade tradiciškai apima visus vaisių konservus ir dabar šiai 
sąvokai pakeisti vartojama sąvoka – vaisių uogienė – paprastam gyventojui nieko nereiškia. 
Peticijos pateikėja nori, kad šis nurodymas dėl vokiečių kalbos sąvokų vartojimo būtų 
panaikintas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėja pardavinėja regioninį nepramoniniu būdu pagamintą produktą pavadinimu 
Fruchtaufstrichx (vaisių uogienė). Ji pabrėžia, kad dėl tokio pavadinimo, vartojamo palyginti 
neseniai, vartotojams kyla painiava – iš esmės jie gali atskirti tik pavadinimus „džemas“ ir 
„marmeladas“.

Peticijos pateikėja prašo Bendrijos lygmeniu priimti reglamentą ar direktyvą, kuriais būtų 
leidžiama vietoj pavadinimo Fruchtaufstrich vartoti pavadinimą Marmelade, kuriuo 
apibūdinamas tradiciniu nepramoniniu būdu iš vaisių pagamintas produktas.
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2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių 
džemų, žele, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės (OL L 10, 2002 1 12, p. 67) minėtų 
produktų prekyba suderinama Europos lygmeniu. Toliau pateikiama susijusi nuoroda vokiečių 
kalba:

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

Šios direktyvos I priede nurodyta, kad džemas yra želė konsistencijos mišinys, pagamintas iš 
cukrų, vienos ar kelių rūšių minkštimo ir (arba) tyrės bei vandens. (...) Marmeladas – tai želė 
konsistencijos mišinys, pagamintas iš vandens, cukrų ir vieno arba kelių toliau nurodytų iš 
citrusinių vaisių gautų produktų: minkštimo, tyrės, sulčių, vandeninių ekstraktų ir žievelės. 
(…)

Direktyvos 2001/113/EB 2 straipsnyje teigiama, kad I priede išvardyti produktų pavadinimai 
taikomi tame priede nurodytiems produktams ir vartojami prekybos srityje tiems produktams 
apibūdinti.

Tos pačios direktyvos 3 straipsnyje nurodoma, kad valstybės narės nepriima jokių I priede 
apibrėžtiems produktams taikomų nacionalinių nuostatų, kurios nėra numatytos šioje 
direktyvoje.

Šiuo metu jau priimti Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos sąvokų
„marmeladas“, „džemas“ ir „želė“ vartojimo sąlygos ir kuriuose šios sąvokos aiškiai 
apibūdinamos.

Peticijos pateikėjos gaminamas produktas, apie kurio sudėtį ir konsistenciją Komisija turi 
mažai informacijos, galėtų būti pavadintas Marmelade tik tokiu atveju, jei visiškai atitiktų
minėtoje Direktyvoje 2001/113/EB pateiktus privalomus nurodymus.“


