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Ref.: Petiția nr. 1139/2009, adresată de Angred Limbersky, de cetățenie germană, privind 
denumirea gemurilor de fructe în Germania

1. Rezumatul petiției

În temeiul Directivei 79/693/CEE, cuvântul „Marmelade” din limba germană poate fi folosit 
doar pentru gemurile de fructe pe bază de lămâie - la fel ca în limba engleză, pentru a evita 
orice confuzii. În limba germană, cuvântul „Marmelade” desemna în mod tradițional toate 
gemurile de fructe, iar acum termenul folosit în locul acestuia – pastă tartinabilă pe bază de 
fructe - nu înseamnă nimic pentru cetățenii de rând. Petiționarul ar dori ca acest dictat privind 
folosirea termenilor în limba germană să fie eliminat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționara comercializează un produs regional și artizanal sub denumirea de
„Fruchtaufstrich” (pastă tartinabilă pe bază de fructe). Ea subliniază că această denumire, care 
a început să fie folosită relativ recent, reprezintă o sursă de confuzie pentru consumatori care, 
conform afirmațiilor petiționarei, nu recunosc, în general, decât denumirile de „gem” și 
„marmeladă”. 

Petiționara dorește adoptarea la nivel comunitar a unui regulament sau a unei directive care să 
permită ca în locul denumirii „Fruchtaufstrich” să fie folosită denumirea marmeladă, pentru a 
numi un produs elaborat pe bază de fructe, după o metodă tradițională și artizanală.
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Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și 
marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane (JO 
L 10, 12.1.2002, p. 67) armonizează la nivel european comercializarea produselor menționate
anterior. Linkul internet în limba germană corespunzător acestei directive este indicat mai jos:

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

În temeiul anexei I la această directivă, „gemul” reprezintă un amestec, cu o consistență 
adecvată de gel, obținut din zaharuri, pulpa și/sau piureul obținut din unul sau mai multe tipuri 
de fructe și apă. (…) „Marmelada” este un amestec, cu consistență de gel, obținut din apă, 
zaharuri și unul sau mai multe dintre produsele următoare obținute din citrice: pulpă, piure, 
suc, extracte apoase și coaja fructelor. (…)

La articolul 2 din Directiva 2001/113/CE se menționează că denumirea produselor din anexa I 
se aplică numai produselor cuprinse în această anexă și se utilizează, în cazul comercializării, 
pentru a le desemna.

În temeiul articolului 3 din aceeași directivă, în cazul produselor menționate în anexa I, statele 
membre nu adoptă dispoziții de drept intern care nu sunt prevăzute de prezenta directivă.

În momentul de față există deja o legislație europeană prin care se armonizează condițiile de 
utilizare a termenilor „marmeladă”, „gem” și „jeleu”, care sunt definiți în mod clar în cadrul 
acesteia.

Produsul elaborat de petiționară, despre compoziția și consistența căruia Comisia nu dispune 
decât de informații incomplete, nu poate primi denumirea de „marmeladă” decât în cazul în 
care satisface în întregime dispozițiile constrângătoare impuse în conformitate cu Directiva
2001/113/CE menționată anterior. 


