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                    TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2000/36/EB              2002/EES/37/09 
frá 23. júní 2000 

um kakó- og súkkulaðivörur til manneldis(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar  (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í     
251. gr. sáttmálans (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Rétt er að einfalda tilteknar lóðrétt tengdar tilskipanir á 
sviði matvæla svo að eingöngu sé tekið tillit til 
grunnkrafna, sem gerðar eru vegna þeirra vara sem 
falla undir tilskipanirnar, svo að flutningar viðkomandi 
vara verði greiðir á innri markaðinum, í samræmi við 
niðurstöður fundar leiðtogaráðsins sem haldinn var í 
Edinborg 11. og 12. desember 1992, og sem staðfestar 
voru með niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í Brussel 
10. og 11. desember 1993. 

2) Tilskipun ráðsins 73/241/EBE frá 24. júlí 1973 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi kakó- og 
súkkulaðivörur til manneldis (4) var rökstudd með því 
að sá munur sem væri milli innlendrar löggjafar um 
nokkrar tegundir kakó- og súkkulaðivara gæti hindrað 
frjálsa flutninga þessarar vöru og gæti þess vegna haft 
bein áhrif á tilkomu og starfsemi hins sameiginlega 
markaðar. 

3) Því var fyrrnefnd tilskipun sniðin til að mæla fyrir um 
skilgreiningar og sameiginlegar reglur um sam-
setningu, framleiðsluforskriftir, umbúðir og merkingar 
kakó- og súkkulaðivara til þess að tryggja frjálsan 
flutning innan bandalagsins.  

4) Breyta ber þessum skilgreiningum og reglum til þess 
að unnt sé að taka tillit til tækniframfara og breytt 
smekks neytenda og samræma almennri löggjöf 
bandalagsins um matvæli, einkum löggjöf um 
merkingar, sætuefni og önnur leyfð aukefni, bragðefni, 
útdráttarleysi og greiningaraðferðir. 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 197, 3.8.2000, bls. 19,  
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2001 frá  
11. desember 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 13, 7.3.2002, bls. 16. 

(1)  Stjtíð. EB C 231, 9.8.1996, bls. 1 og Stjtíð. EB C 118, 17.4.1998,  
bls. 10. 

(2)  Stjtíð. EB C 56, 24.2.1997, bls. 20. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 23. október 1997 (Stjtíð. EB C 339, 10.11.1997, 

bls. 128), sameiginleg afstaða ráðsins frá 28. október 1999 (Stjtíð. EB C 
10, 13.1.2000, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 15. mars 2000 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá 
25. maí 2000. 

(4)  Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 89/344/EBE (Stjtíð. EB L 142, 25.5.1989, bls. 19). 

5) Í tilteknum aðildarríkjum er heimilt að bæta jurtafitu, 
annarri en kakósmjöri og allt að 5%, í súkkulaðivörur. 

6) Í öllum aðildarríkjum skal vera heimilt að bæta 
tiltekinni jurtafitu, annarri en kakósmjöri og allt að 
5%, í súkkulaðivörur. Þessi jurtafita skal jafngilda 
kakósmjöri og því ber að beita tækni- og vísindalegum 
viðmiðunum við skilgreiningu hennar.  

7) Í því skyni að tryggja einsleitni innri markaðarins skal 
vera unnt að flytja allar súkkulaðivörur, sem þessi 
tilskipun fjallar um, innan bandalagsins undir vöru-
heitunum sem eru sett fram í ákvæðum I. viðauka við 
þessa tilskipun.   

8) Samkvæmt almennum reglum um merkingu matvæla, 
sem settar voru fram í tilskipun ráðsins 79/112/EBE 
frá 18. desember 1978 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu 
matvæla til sölu til neytenda (5), er skráning inni-
haldsefna í samræmi við 6. gr. fyrrnefndrar tilskipunar 
sérstaklega lögboðin. Með þessari tilskipun gildir 
tilskipun 79/112/EBE um kakó- og súkkulaðivörur til 
þess að neytendur fái réttar upplýsingar. 

9) Þegar um er að ræða súkkulaðivörur, sem jurtafitu, 
annarri en kakósmjöri, hefur verið bætt í, skal tryggja 
að neytendur fái réttar, óvilhallar og hlutlægar upp-
lýsingar auk skrárinnar yfir innihaldsefni.    

10) Hins vegar útilokar tilskipun 79/112/EBE ekki að fram 
komi á merkingum súkkulaðivara að jurtafitu, annarri 
en kakósmjöri, hafi ekki verið bætt við, að því tilskildu 
að upplýsingarnar séu réttar, óvilhallar og hlutlægar og 
villi ekki um fyrir neytendum.   

11) Tiltekin vöruheiti, sem í krafti þessarar tilskipunar eru 
frátekin fyrir tilteknar vörur, eru í raun notuð í 
samsettum vöruheitum sem viðurkennt er, í tilteknum 
aðildarríkjum, að lýsi vörum sem ekki er unnt að rugla 
saman við þær sem eru skilgreindar í þessari tilskipun. 
Því ber að viðhalda slíkum lýsingum. Notkun slíkra 
heita skal engu að síður vera í samræmi við ákvæði 
tilskipunar 79/112/EBE, einkum 5. gr. 

(5)  Stjtíð. EB L 33, 8.2.1979, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/4/EB (Stjtíð. EB L 43, 
14.2.1997, bls. 21). 
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12) Þróun innri markaðarins, síðan tilskipun 73/241/EBE 
var samþykkt, gerir kleift að „sætt suðusúkkulaði“ 
hljóti sams konar meðferð og „suðusúkkulaði“. 

13) Viðhalda ber undanþágunni sem kveðið er á um í 
tilskipun 73/241/EBE og heimilar Breska konungs-
ríkinu og Írlandi að leyfa notkun heitisins „milk 
chocolate“ til þess að auðkenna „milk chocolate with 
high milk content“. Samt sem áður komi heitið 
„family milk chocolate“ í stað enska heitisins „milk 
chocolate with high milk content“.  

14) Samkvæmt meðalhófsreglunni er ekki gengið lengra 
með tilskipuninni en nauðsyn krefur til þess að settum 
markmiðum verði náð til samræmis við þriðju 
málsgrein 5. gr. sáttmálans.  

15) Kakó, kakósmjör og fjöldi annarra tegunda jurtafitu, 
sem er notuð í framleiðslu suðusúkkulaðis, eru 
aðallega framleidd í þróunarlöndunum. Það er í þágu 
þjóða þróunarlandanna að gerðir séu samningar til eins 
langs tíma og frekast er unnt. Því ber 
framkvæmdastjórninni að kanna með hvaða hætti 
bandalagið getur veitt stuðning í þessa veru þegar um 
er að ræða kakósmjör og aðra jurtafitu (til dæmis með 
því að stuðla að „sanngjörnum viðskiptum“).  

16) Nauðsynlegar ráðstafanir til þess að hrinda þessari 
tilskipun í framkvæmd ber að samþykkja í samræmi 
við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 
um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem fram-
kvæmdastjórninni er falið (1).  

17) Til að koma í veg fyrir að nýjar hindranir myndist 
gegn frjálsum vöruflutningum ættu aðildarríkin ekki 
að samþykkja innlend lagaákvæði sem varða um-
ræddar vörur og ekki er kveðið á um í þessari 
tilskipun. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Tilskipun þessi gildir um kakó- og súkkulaðivörur til mann-
eldis, sbr. skilgreiningu í I. viðauka.  

2. gr. 

1. Heimilt er að bæta jurtafitu, annarri en kakósmjöri, sem 
er skilgreind og greint frá í II. viðauka, í þær súkkulaðivörur 
sem eru skilgreindar í 3., 4., 5., 6., 8. og 9. lið A-hluta          
I. viðauka.  Fyrrnefnd viðbót skal ekki fara yfir 5% af 
fullunninni vöru eftir að heildarþungi annars neysluhæfs 
efnis, sem er notað í samræmi við B-hluta I. viðauka, hefur 
verið dreginn frá án þess að minnka lágmarksinnihald 
kakósmjörs eða heildarmagn kakóþurrefnis. 

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

2. Heimilt er að markaðssetja súkkulaðivörur, sem sam-
kvæmt 1. mgr. innihalda jurtafitu, aðra en kakósmjör, að því 
tilskildu að til viðbótar merkingu þeirra, sbr. ákvæði 3. gr., 
sé áberandi og auðlæsileg yfirlýsing: „Inniheldur jurtafitu 
auk kakósmjörs“. Yfirlýsing þessi skal birtast innan sama 
sjónsviðs og upptalning innihaldsefna, en greinilega aðskilin 
frá þeirri upptalningu, með letri sem er að minnsta kosti 
jafnstórt og feitt og nálægt vöruheitinu. Þrátt fyrir þessa 
kröfu er einnig  heimilt að birta vöruheitið annars staðar. 

3. Breytingar á II. viðauka skal gera í samræmi við máls-
meðferðina sem mælt er fyrir um í 95. gr. sáttmálans. 

4. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 3. febrúar 2006 
og í samræmi við 95. gr. sáttmálans, leggja fram tillögu sem 
er ætlað að breyta upptalningunni í II. viðauka ef nauðsyn 
krefur og að teknu tilliti til niðurstaðna viðeigandi könnunar 
á áhrifum þessarar tilskipunar á efnahag þeirra landa sem 
framleiða kakó og jurtafitu, aðra en kakósmjör.  

3. gr. 

Tilskipun 79/112/EBE gildir um þær vörur, sem eru 
skilgreindar í I. viðauka, með fyrirvara um eftirfarandi 
skilyrði: 

1. Vöruheitin, sem eru talin upp í I. viðauka, skulu aðeins 
eiga við þær vörur sem getið er um þar og skulu notuð í 
viðskiptum til auðkenningar. 

Samt sem áður er einnig heimilt að nota þessi vöruheiti 
aukalega og í samræmi við ákvæði eða venjur í 
aðildarríkinu, þar sem varan er seld neytendum, til að 
auðkenna aðrar vörur sem ekki verður ruglað saman við 
þær sem eru skilgreindar í I. viðauka.   

2. Ef vörurnar, sem eru skilgreindar í 3., 4., 5., 6., 7. og 10. 
lið A-hluta I. viðauka, eru seldar í blönduðu úrvali er 
heimilt að „úrval af súkkulaði“ eða „úrval af fylltu 
súkkulaði“ eða áþekk heiti komi í stað vöruheitanna. Ef 
sú er raunin er heimilt að birta sameiginlega skrá yfir 
allar vörur í hinu blandaða úrvali.  

3. Í merkingum kakó- og súkkulaðivara, sem eru 
skilgreindar í c- og d-lið 2. liðar og 3., 4., 5., 8. og 9. lið 
A-hluta I. viðauka, skal koma fram hvert heildarmagn 
kakóþurrefnis er með því að fella inn eftirfarandi: 

„kakóþurrefni: ...% að lágmarki“. 

4. Í merkingum varanna, sem um getur í b- og d-lið (seinni 
hluta málsliðarins) 2. liðar A-hluta I. viðauka, skal koma 
fram hvert innihald kakósmjörs er. 

5. Heimilt er að bæta við vöruheitin „suðusúkkulaði“, 
„mjólkursúkkulaði“ og „hjúpsúkkulaði“, sem eru til-
greind í I. viðauka, upplýsingum um eða lýsingum á 
gæðaviðmiðunum, að því tilskildu að vörurnar innihaldi:   

ˈ þegar um er að ræða suðusúkkulaði, að minnsta kosti 
43% kakóþurrefni að heildarmagni, þar af minnst 
26% kakósmjör,   
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ˈ þegar um er að ræða mjólkursúkkulaði, að minnsta 
kosti 30% kakóþurrefni að heildarmagni og að 
minnsta kosti 18% þurrmjólk sem er framleidd með 
því að vatnssneyða nýmjólk, léttmjólk, undanrennu, 
rjóma, að hluta eða algerlega, eða fengin úr rjóma, 
smjöri eða mjólkurfitu sem eru vatnssneydd að hluta 
eða algerlega, þar af minnst 4,5% mjólkurfitu,   

ˈ þegar um er að ræða hjúpsúkkulaði, að minnsta kosti 
16% af fitusnauðu kakóþurrefni. 

4. gr. 

Þegar um er að ræða vörur, sem eru skilgreindar í I. viðauka, 
skulu aðildarríkin ekki samþykkja innlend ákvæði sem er 
ekki kveðið á um í þessari tilskipun. 

5. gr. 

1. Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari tilskipun, sem varða þau efnissvið sem um 
getur hér að aftan, í samræmi við stjórnsýslufyrirmælin sem 
um getur í 2. mgr. 6. gr.: 

ˈ að færa þessa tilskipun til samræmis við almenn ákvæði 
bandalagsins sem gilda um matvæli, 

ˈ að laga ákvæði 2. liðar B-hluta og C- og D-hluta 
I. viðauka að tækniframförum. 

2. Evrópuþingið og ráðið skulu, eigi síðar en 3. ágúst 2003 
og með fyrirvara um 3. mgr. 2. gr., endurskoða, að fenginni 
tillögu framkvæmdastjórnarinnar, annan undirlið 1. mgr. 
þessarar greinar til þess að rýmka megi málsmeðferð við 
aðlögun að framförum í tækni og vísindum.   

6. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndar-
innar um matvæli sem var komið á fót með ákvörðun ráðsins 
69/414/EBE (1), hér á eftir kölluð „nefndin“. 

2. Þegar fjallað er um þessa málsgrein gilda ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 
8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

7. gr. 

Tilskipun ráðsins 73/241/EBE fellur úr gildi frá og með 
3. ágúst 2003. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem tilvísanir 
í þessa tilskipun. 

8. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 3. ágúst 
2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 

2. Beita ber þessum ráðstöfunum þannig að: 
ˈ markaðssetning þeirra vara, sem eru skilgreindar í        I. 

viðauka, sé heimiluð frá og með 3. ágúst 2003, enda 
samræmist þær þeim skilgreiningum og reglum sem 
mælt er fyrir um í þessari tilskipun, 

ˈ bönnuð sé markaðssetning framleiðsluvara, sem eru ekki 
í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar, frá og með 3. 
ágúst 2003.  

Markaðssetning framleiðsluvara, sem eru ekki í samræmi 
við þessa tilskipun en merktar fyrir 3. ágúst 2003 í samræmi 
við tilskipun ráðsins 73/241/EBE, er samt sem áður heimil 
uns birgðir eru þrotnar. 

3. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal 
vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík 
tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu 
setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

9. gr. 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

10. gr. 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 23. júní 2000.  

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE J. SÓCRATES 

forseti. forseti. 

(1) Stjtíð. EB L 291, 19.11.1969, bls. 9.
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I. VIÐAUKI 

VÖRUHEITI, SKILGREININGAR OG EIGINLEIKAR VARANNA

A. VÖRUHEITI OG SKILGREININGAR

1. Kakósmjör

auðkennir fitu úr kakóbaunum eða hlutum kakóbauna með eftirfarandi eiginleikum: 

— innihald óbundinnar fitusýru 
(gefið upp sem olíusýra): ekki yfir 1,75% 

— efni sem er ekki unnt að sápugera 
(ákvarðað með jarðolíueter): ekki yfir 0,5%, nema þegar um er að ræða pressað 

kakósmjör þar sem það skal ekki vera yfir 0,35% 

2. a) Kakóduft, kakó

auðkennir vöruna sem verður til við að umbreyta í duft kakóbaunum sem hafa verið hreinsaðar, afhýddar 
og ristaðar og sem innihalda að minnsta kosti 20% kakósmjör, reiknað eftir vigt þurrefnisins, og ekki yfir 
9% vatns; 

b) Fituskert kakó, fituskert kakóduft

auðkennir kakóduft sem inniheldur minna en 20% kakósmjör, reiknað eftir vigt þurrefnisins; 

c) Súkkulaðiduft

auðkennir þá vöru sem er samsett úr blöndu kakódufts og sykurs og inniheldur að minnsta kosti 32% 
kakóduft; 

d) Súkkulaði í drykki, sykrað kakó, sykrað kakóduft

auðkennir þá vöru sem er samsett úr blöndu kakódufts og sykurs og inniheldur að minnsta kosti 25% 
kakóduft; þessum heitum fylgi orðið „fituskert“ þegar varan er fituskert sbr. skilgreiningu í b-lið.  

3. Suðusúkkulaði

a) auðkennir þá vöru sem er framleidd úr kakóvörum og sykri sem, með fyrirvara um b-lið, inniheldur að 
minnsta kosti 35% kakóþurrefni að heildarmagni, þar með talið að minnsta kosti 18% kakósmjör og að 
minnsta kosti 14% fitusnautt kakóþurrefni; 

b) samt sem áður, þar sem eftirfarandi orðum er bætt við þetta heiti: 

ˈ „spæni“ eða „flögur“: skal varan, korn- eða flögulaga, innihalda að minnsta kosti 32% kakóþurrefni 
að heildarmagni, þar með talið að minnsta kosti 12% kakósmjör og að minnsta kosti 14% fitusnautt 
kakóþurrefni; 

ˈ „hjúp-“: skal varan innihalda að minnsta kosti 35% kakóþurrefni að heildarmagni, þar með talið að 
minnsta kosti 31% kakósmjör og að minnsta kosti 2,5% fitusnautt kakóþurrefni; 

ˈ „súkkulaði með gíandújahnetum“ (eða einhverju öðru úr „gíandúja“): varan er annars vegar 
framleidd úr súkkulaði, sem í er að minnsta kosti 32% kakóþurrefni að heildarmagni, þar af eru að 
minnsta kosti 8%  fitusnauð kakóþurrefni, og hins vegar framleidd úr fínmuldum heslihnetum þar 
sem í 100 g vörunnar eru ekki minna en 20 g og ekki meira en 40 g af heslihnetum.  Heimilt er að 
bæta við eftirfarandi:

a) mjólk og/eða þurrmjólk framleidd með uppgufun, í slíku hlutfalli að fullunnin varan inniheldur 
ekki yfir 5% þurrmjólk; 

b) möndlum, heslihnetum og öðrum hnetutegundum, annaðhvort heilum eða í bitum, þó þannig að 
samanlagt, ásamt muldum heslihnetum, séu þær ekki meira en 60% af heildarþyngd vörunnar. 

4. Mjólkursúkkulaði

a) auðkennir þá vöru sem er framleidd úr kakóvörum, sykri og mjólk eða mjólkurvörum og inniheldur, með 
fyrirvara um b-lið: 

ˈ að minnsta kosti 25% kakóþurrefni að heildarmagni, 

ˈ að minnsta kosti 14% þurrmjólk sem er framleidd með því að vatnssneyða nýmjólk, léttmjólk, 
undanrennu, rjóma að hluta eða algerlega eða fengin úr rjóma, smjöri eða mjólkurfitu sem eru 
vatnssneydd að hluta eða algerlega,    

ˈ að minnsta kosti 2,5% fitusnautt kakóþurrefni, 

ˈ að minnsta kosti 3,5% mjólkurfitu, 

ˈ að minnsta kosti 25% fitu að heildarmagni (kakósmjör og mjólkurfitu). 
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b) Samt sem áður, þar sem eftirfarandi orðum er bætt við þetta heiti: 

ˈ „spæni“ eða „flögur“: skal varan, korn- eða flögulaga, innihalda að minnsta kosti 20% kakóþurrefni 
að heildarmagni, að minnsta kosti 12% þurrmjólk sem er framleidd með því að vatnssneyða nýmjólk, 
léttmjólk, undanrennu, rjóma að hluta eða algerlega eða úr rjóma, smjöri eða mjólkurfitu sem eru 
vatnssneydd að hluta eða algerlega og að minnsta kosti 12% fitu alls (kakósmjöri og fitu), 

ˈ „hjúp-“: lágmarksfituinnihald vörunnar að heildarmagni (kakósmjör og mjólkurfita) skal vera 31%,    

ˈ „mjólkursúkkulaði með gíandújahnetum“ (eða einhverju öðru úr „gíandúja“): varan er annars vegar 
framleidd úr mjólkursúkkulaði sem í er að minnsta kosti 10% þurrmjólk sem er annars vegar fengin 
með því að vatnssneyða nýmjólk, léttmjólk, undanrennu, rjóma að hluta eða algerlega eða úr rjóma, 
smjöri eða mjólkurfitu sem eru vatnssneydd að hluta eða algerlega og hins vegar úr fínmuldum 
heslihnetum þar sem í 100 g vörunnar eru ekki minna en 15 g og ekki meira en 40 g af heslihnetum.  
Möndlum, heslihnetum og öðrum hnetutegundum má bæta við, annaðhvort heilum eða í bitum, þó 
þannig að samanlagt, ásamt muldum heslihnetunum séu þær ekki meira en 60% af heildarþyngd 
vörunnar.

c) Þar sem orðinu „mjólk“ í þessu heiti er skipt út fyrir: 

ˈ „rjómi“: skal lágmarksmjólkurfituinnihald vörunnar vera 5,5%,    

ˈ „undanrenna“: skal hámarksmjólkurfituinnihald vörunnar vera 1%.    

d) Breska konungsríkinu og Írlandi er heimilt að leyfa notkun orðsins „mjólkursúkkulaði“ á yfirráðasvæðum 
sínum til þess að auðkenna vöruna, sem um getur í 5. lið, ef orðinu fylgir eftirfarandi ábending, í báðum 
tilvikum, um magn þurrefnis sem mælt er fyrir um fyrir sitt hvora vöruna: „þurrmjólk: ...% að lágmarki“.        

5. Ljóst mjólkursúkkulaði

auðkennir þá vöru sem er framleidd úr kakóvörum, sykri og mjólk eða mjólkurvörum og inniheldur: 

ˈ að minnsta kosti 20% kakóþurrefni að heildarmagni, 

ˈ að minnsta kosti 20% þurrmjólk sem er framleidd með því að vatnssneyða nýmjólk, léttmjólk, undan-
rennu, rjóma að hluta eða algerlega eða úr rjóma, smjöri eða mjólkurfitu sem eru vatnssneydd að hluta 
eða algerlega,    

ˈ að minnsta kosti 2,5% fitusnautt kakóþurrefni, 

ˈ að minnsta kosti 5% mjólkurfitu, 

ˈ að minnsta kosti 25% fitu að heildarmagni (kakósmjör og mjólkurfitu). 

6. Hvítt súkkulaði auðkennir þá vöru sem er framleidd úr kakósmjöri, mjólk eða mjólkurvörum og sykri og 
inniheldur að minnsta kosti 20% kakósmjör og að minnsta kosti 14% þurrmjólk, sem er fengin með því að 
vatnssneyða nýmjólk, léttmjólk, undanrennu, rjóma að hluta eða algerlega, eða framleidd úr rjóma, smjöri eða 
mjólkurfitu, sem eru vatnssneydd að hluta eða algerlega, og er að minnsta kosti 3,5% mjólkurfita. 

7. Fyllt súkkulaði, súkkulaði með ... fyllingu, súkkulaði fyllt með  ... kjarna 

merkir fyllta vöru þar sem ytri hlutinn er úr einni af þeim vörum sem eru skilgreindar í 3., 4., 5. og 6. lið. 
Merkingin gildir ekki um vörur sem innihalda brauðvörur, sætabrauð, kex eða neysluhæfan ís.   

Ytri hluti vara úr súkkulaði, sem hafa eitt þessara heita, skal nema að minnsta kosti 25% af heildarþyngd 
vörunnar.  

8. „Chocolate a la taza“

merkir þá vöru sem er framleidd úr kakóvörum, sykri og mjöli eða sterkju úr hveiti, hrísgrjónum eða maís og 
inniheldur að minnsta kosti 35% kakóþurrefni að heildarmagni, þar með talið að minnsta kosti 18% 
kakósmjör og að minnsta kosti 14% fitusnautt kakóþurrefni og ekki yfir 8% mjöl eða sterkju. 

9. „Chocolate familiar a la taza“

merkir þá vöru sem er framleidd úr kakóvörum, sykri og mjöli eða sterkju úr hveiti, hrísgrjónum eða maís og 
inniheldur að minnsta kosti 30% kakóþurrefni að heildarmagni, þar með talið að minnsta kosti 18% 
kakósmjör og að minnsta kosti 12% fitusnautt kakóþurrefni og ekki yfir 18% mjöl eða sterkju. 

10. Konfekt 

merkir vöru sem er einn munnbiti og gerð úr: 

ˈ fylltu súkkulaði, eða  

ˈ hreinu súkkulaði eða samsetningu eða blöndu af súkkulaði, sbr. skilgreiningar í 3., 4., 5. eða 6. lið, og 
annarra neysluhæfra efna, að því tilskildu að súkkulaði sé að minnsta kosti 25% af heildarþyngd 
vörunnar. 
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B. VALFRJÁLS, LEYFILEG INNIHALDSEFNI

Neysluhæfum efnum bætt við 

1. Einnig er heimilt, með fyrirvara um 2. gr. og 2. lið B-þáttar, að bæta öðrum neysluhæfum efnum í súkkulaði-
vörurnar sem eru skilgreindar í 3., 4., 5., 6., 8. og 9. lið A-þáttar. 

Samt sem áður er viðbót: 

ˈ dýrafitu og efnablandna hennar, sem eru ekki beint úr mjólk, bönnuð,  

ˈ mjöls eða sterkju í korn- eða duftformi aðeins leyfileg þegar viðbótin er í samræmi við skilgreiningarnar 
sem mælt er fyrir um í 8. og 9. lið A-þáttar. 

Magn þeirra neysluhæfu efna, sem er bætt við, skal ekki fara yfir 40% af heildarþyngd fullunninnar vöru. 

2. Aðeins er heimilt að bæta þeim bragðefnum í vörurnar, sem eru skilgreindar í 2., 3., 4., 5., 6., 8. og 9. lið A-
þáttar, sem eru ekki eftirlíking súkkulaði- eða mjólkurfitubragðs. 

C. PRÓSENTUREIKNINGUR 

Reikna skal lágmarksinnihald í vörunum í 3., 4., 5., 6., 8. og 9. lið A-þáttar eftir að þyngd innihaldsefnanna, sem 
kveðið er á um í B-þætti, hefur verið dregin frá. Þegar um er að ræða vörurnar í 7. og 10. lið A-þáttar skal reikna 
lágmarksinnihald eftir að þyngd innihaldsefnanna, sem kveðið er á um í B-þætti, hefur verið dregin frá ásamt 
þyngd fyllingar.  

Reikna skal súkkulaðiinnihald varanna, sem eru skilgreindar í 7. og 10. lið A-þáttar, með tilliti til heildarþyngdar 
fullunninnar vöru ásamt fyllingu. 

D. SYKUR 

Með sykri, sem um getur í þessari tilskipun, er ekki aðeins átt við sykur sem er fjallað um í tilskipun ráðsins 
73/437/EBE frá 11. desember 1973 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tilteknar sykurvörur til mann-
eldis (1). 

(1) Stjtíð. EB L 356, 27.12.1973, bls. 71. Tilskipuninni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 1985.
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II. VIÐAUKI 

JURTAFITA SEM UM GETUR Í 1. MGR. 2. GR. 

Jurtafitan, sem um getur í 1. mgr. 2. gr., er, ein sér eða í blöndum, kakósmjörígildi og skal fylgja eftirfarandi 
viðmiðunum: 

a) hún er jurtafita án lárínsýru sem er auðug af samhverfum, einmettuðum tríglýseríðum af gerðinni POP, POSt og 
StOSt (1);

b) hún er blandanleg í öllum hlutföllum við kakósmjör og samrýmist eðliseiginleikum sínum (bræðslumarki og 
hitastigi kristöllunar, bræðsluhraða, herðingarþörf); 

c) hún er einvörðungu framleidd með hreinsunar- og/eða þættunaraðferðum sem útiloka ensímbreytingu tríglýseríð-
formgerðar.  

Heimilt er, í samræmi við viðmiðanirnar hér að framan, að nota eftirtalda jurtafitu sem er fengin úr þeim plöntum sem 
eru taldar upp hér að aftan: 

Venjulegt heiti jurtafitu Vísindaheiti plantnanna sem unnt er að framleiða fitutegundirnar 
úr sem eru taldar upp 

1. Illípesmjör, Borneótólg eða Tengkawang 

2. Pálmaolía 

3. Salsmjör 

4. Sheasmjör 

5. Kokúmolía 

6. Mangókjarnaolía 

Shorea spp. 

Elaeis guineensis 
Elaeis olifera 

Shorea robusta 

Butyrospermum parkii 

Garcinia indica 

Mangifera indica

Aðildarríkjunum er enn fremur heimilt, sem undantekning frá því sem kemur fram hér að framan, að leyfa notkun 
kókosfeiti í eftirfarandi tilgangi: í súkkulaði sem er notað til framleiðslu á ís og frosnum vörum. 

(1) P (palmitínsýra), O (olíusýra), St (sterínsýra).


