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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1139/2009, którą złożyła Angred Limbersky (Niemcy) w sprawie nazwy 
przetworów owocowych w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z przepisami dyrektywy 79/693/EWG, słowa „marmolada” można używać wyłącznie 
w odniesieniu do przetworów z owoców cytrusowych – tak, jak ma to miejsce w języku 
angielskim, by nie powodować niejasności. W języku niemieckim wyrażenie „marmolada” 
tradycyjnie dotyczy wszystkich przetworów owocowych, a określenie używane dziś jako jego 
synonim – przecier owocowy – przeciętnemu obywatelowi z niczym się nie kojarzy. 
Składająca petycję chciałaby, aby skończył się wreszcie dyktat tego określenia w języku 
niemieckim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składająca petycję pod nazwą „Fruchtaufstrich” (przecier owocowy) wprowadza do obrotu 
produkt regionalny i otrzymywany metodami rzemieślniczymi. Podkreśla, że taka nazwa, 
która weszła do użycia stosunkowo niedawno, jest myląca dla konsumenta, który zasadniczo
jest w stanie rozpoznać nazwy „dżem” i „marmolada”.

Składająca petycję domaga się, aby na szczeblu wspólnotowym przyjęto rozporządzenie lub 
też dyrektywę, które pozwalałyby, zamiast „Fruchtaufstrich”, używać nazwy „marmolada”
w odniesieniu do produktu wytworzonego z owoców zgodnie z tradycyjnymi 
i rzemieślniczymi metodami.
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Dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów 
owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67) harmonizuje na szczeblu europejskim 
zasady wprowadzania do obrotu wyżej wymienionych produktów. Poniżej znajduje się link 
do przedmiotowego dokumentu w języku niemieckim:

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

Na mocy załącznika I do dyrektywy „dżem” jest mieszaniną cukrów, pulpy i/lub przecieru 
z jednego lub kilku rodzajów owoców i wody, doprowadzoną do odpowiednio żelowej 
konsystencji. (…) „Marmolada” jest mieszaniną wody, cukrów i jednego lub większej ilości 
następujących produktów otrzymanych z owoców cytrusowych, doprowadzoną do 
odpowiedniej zżelowanej konsystencji: z pulpy, przecieru, soku, ekstraktów wodnych 
i skórki. (…)

W art. 2 dyrektywy 2001/113/WE znajduje się wzmianka, iż „Nazwy produktów wymienione 
w załączniku I stosuje się jedynie do produktów tam określonych i używa się ich w obrocie 
handlowym do określania tych produktów”.

Na mocy art. 3 tejże dyrektywy „Państwa członkowskie nie przyjmują przepisów prawa 
krajowego nieprzewidzianych w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do produktów 
określonych w załączniku I”.

Na szczeblu europejskim istnieje już dokument prawny harmonizujący warunki stosowania 
terminów „marmolada”, „dżem” i „galaretka”, który jasno określa te pojęcia.

Produkt wytwarzany przez składającą petycję, na temat którego Komisja posiada jedynie 
fragmentaryczne informacje, jeśli chodzi o jego skład i konsystencję, nie może być nazywany 
„marmoladą”, jeśli nie spełnia wszystkich wymogów wiążących wprowadzonych na mocy 
przedmiotowej dyrektywy 2001/113/WE.


