
CM\805930LV.doc PE439.211v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1139/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Angred 
Limbersky, par augļu džemu nosaukumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar Direktīvu 79/693/EEK vārdu „marmelāde” var izmantot tikai uz citronu bāzes 
gatavotiem augļu džemiem — kā angļu valodā, lai neradītu neskaidrības. Vācu valodā vārds 
„marmelāde” tradicionāli ietver visus augļu džemus, un šobrīd izmantotais vārda aizstājējs —
„augļu ziede” — neko neizsaka vidusmēra pilsoņiem. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas atcelt šo 
prasību attiecībā uz vārdu lietošanu vācu valodā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzēja tirgo reģionālu amatnieku produktu ar nosaukumu 
„Fruchtaufstrich” (augļu ziede). Viņa uzsver, ka šāds nosaukums, kurš tiek izmantots samērā 
nesen, patērētājam rada neskaidrības, jo tas galvenokārt izšķirot tikai nosaukumus „džems” un 
„marmelāde”.

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Kopienas līmenī tiktu pieņemta regula vai direktīva, kas 
nosaukuma „Fruchtaufstrich” vietā ļautu izmantot nosaukumu marmelāde, lai apzīmētu 
produktu, kas izgatavots no augļiem saskaņā ar tradicionālu amatnieku metodi.

Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva 2001/113/EK, kas attiecas uz cilvēku uzturam 
paredzētiem augļu džemiem, želejām un marmelādēm un saldinātu kastaņu biezeni, (OV L 10, 
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12.1.2002., 67. lpp.) Eiropas līmenī harmonizē iepriekš minēto produktu tirdzniecību. 
Attiecīgā tīmekļa vietne vācu valodā ir norādīta turpmāk:

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

Saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu „džems” ir līdz atbilstīgai želejveida konsistencei 
sagatavots maisījums, kas sastāv no cukura, viena vai vairāku veidu augļu mīkstuma un/vai 
biezeņa un ūdens. (…) „Marmelāde” ir līdz atbilstīgai želejveida konsistencei sagatavots 
maisījums, kas sastāv no ūdens, cukura un viena vai vairākiem šādiem no citrusaugļiem 
iegūtiem produktiem: no mīkstuma, biezeņa, sulas, ūdeni saturošiem izvilkumiem un mizas. 
(…)

Direktīvas 2001/113/EK 2. pantā ir teikts, ka produktu nosaukumus, kas uzskaitīti 
I pielikumā, attiecina tikai uz tajā norādītajiem produktiem, un lieto tirdzniecībā, lai apzīmētu 
šos produktus.

Saskaņā ar šīs pašas direktīvas 3. pantu attiecībā uz I pielikumā definētajiem produktiem 
dalībvalstis nepieņem savus noteikumus, kas nav paredzēti šajā direktīvā.

Šobrīd jau pastāv Eiropas tiesību akti, kas harmonizē vārdu „marmelāde”, „džems” un 
„želeja”, kuri tajos ir skaidri definēti, lietošanas nosacījumus.

Lūgumraksta iesniedzējas gatavotais produkts, attiecībā uz ko Komisijai ir nepilnīga 
informācija saistībā ar tā sastāvu un konsistenci, varētu pretendēt uz nosaukumu „marmelāde” 
tikai tad, ja tas pilnībā atbilstu saistošajiem norādījumiem, kas izdoti saskaņā ar attiecīgo 
Direktīvu 2001/113/EK.”


