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Betreft:Verzoekschrift 1139/2009, ingediend door Angred Limbersky (Duitse nationaliteit), 
over de benaming van vruchtenconserven in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens Richtlijn 79/693/EEG mag het woord "marmelade" alleen worden gebruikt voor 
vruchtenconserven die uit citrusvruchten bereid zijn, conform de betekenis in de Engelse taal, 
om verwarring te voorkomen. In de Duitse taal is de term "marmelade" echter traditioneel van 
toepassing op alle vruchtenconserven, terwijl de term die nu als vervanging wordt gebruikt, 
"smeerbaar vruchtenproduct", de gemiddelde burger niets zegt. Indienster zou graag zien dat 
dit voorschrift aangaande het gebruik van termen in de Duitse taal wordt afgeschaft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indienster brengt een regionaal en ambachtelijk product op de markt onder de naam
"Fruchtaufstrich" (smeerbaar vruchtenproduct). Ze onderstreept dat die benaming, die pas 
onlangs in gebruik is genomen, voor verwarring zorgt bij de consumenten, die in wezen alleen 
een onderscheid zouden kunnen maken tussen de benamingen "confituur" en "marmelade".

Indienster verzoekt een communautaire verordening of richtlijn aan te nemen die toestaat om 
de benaming "marmelade" te gebruiken, in plaats van "Fruchtaufstrich", voor producten op 
basis van fruit die volgens een traditionele en ambachtelijke methode worden bereid.
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Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001, inzake voor menselijke voeding 
bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta, (PB L 10 
van 12.1.2002, blz. 67) houdt een harmonisering in van het op de markt brengen van
voornoemde producten in Europa. Hieronder volgt de link naar de Duitse versie van de 
richtlijn:

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

Volgens bijlage I van deze richtlijn is "confituur" het voldoende gegeleerde mengsel van 
suikers, pulp en/of moes van één of meer vruchtensoorten en water (…). "Marmelade" is het 
voldoende gegeleerde mengsel van water, suikers en één of meer van de volgende 
uitcitrusvruchten verkregen producten: pulp, moes, sap, waterig extract en schillen (…).

Artikel 2 van Richtlijn 2001/113/EG bepaalt dat de in bijlage I opgenomen benamingen 
uitsluitend gebruikt mogen worden voor de daar genoemde producten en in de handel gebruikt 
moeten worden ter aanduiding van die producten.

Volgens artikel 3 van dezelfde richtlijn mogen de lidstaten met betrekking tot de in bĳlage I
omschreven producten geen nationale bepalingen vaststellen waarin deze richtlijn niet 
voorziet.

Er bestaat dus al een Europese wetgeving tot harmonisering van de omstandigheden waarin de 
begrippen "marmelade", "confituur" en "gelei" gebruikt worden en waarin een duidelijke 
definitie van deze begrippen is opgenomen.

Het door indienster bereide product, waarover de Commissie maar weinig informatie heeft 
wat betreft de samenstelling en de consistentie ervan, kan dus slechts aanspraak maken op de 
benaming "marmelade" als het volledig voldoet aan de bindende voorschriften die zijn 
vastgesteld in Richtlijn 2001/113/EG. 


