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                                              TILSKIPUN RÁÐSINS 2001/112/EB                                           2003/EES/49/14 

frá 20. desember 2001 

varðandi aldinsafa og tilteknar álíka vörur til manneldis (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
37. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Rétt er að einfalda tilteknar lóðrétt tengdar tilskipanir 

á sviði matvæla með þeim hætti að eingöngu sé tekið 
tillit til grunnkrafna, sem þarf að uppfylla viðvíkjandi 
þeim vörum sem falla undir tilskipanirnar, svo að 
flutningar viðkomandi vara á innri markaðinum verði 
greiðir, í samræmi við niðurstöður fundar 
leiðtogaráðsins, sem haldinn var í Edinborg 11. og 12. 
desember 1992, en þær voru staðfestar með 
niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í Brussel 10. og 
11. desember 1993. 

2) Markmiðið með tilskipun ráðsins 93/77/EBE frá 
21. september 1993 um ávaxtasafa og tilteknar 
sambærilegar vörur (4) var að kerfisbinda tilskipun 
75/726/EBE (5) um sama viðfangsefni. 

3) Tilskipanir 75/726/EBE og 93/77/EBE voru 
rökstuddar með því að sá munur, sem væri milli 
löggjafar  einstakra ríkja um tiltekna ávaxtasafa og 
nektarsafa til manneldis, gæti haft í för með sér ójöfn 
samkeppnisskilyrði sem gæti villt um fyrir neytendum 
og þar af leiðandi haft bein áhrif á stofnun og 
starfsemi hins sameiginlega markaðar. 

4) Í fyrrnefndum tilskipunum var af þeim sökum mælt 
fyrir um sameiginlegar reglur um samsetningu, 
notkun frátekinna lýsinga, framleiðsluforskriftir og 
merkingar viðkomandi vara til þess að tryggja frjálsan 
flutning innan bandalagsins. 

5) Til glöggvunar skal endursemja tilskipun 93/77/EBE 
til að reglurnar um skilyrði fyrir framleiðslu og 
markaðssetningu ávaxtasafa og tiltekinna svipaðra 
vara verði aðgengilegri. 

6) Laga ber tilskipun 93/77/EBE að almennri löggjöf 
bandalagsins um matvæli, einkum löggjöfinni um 
merkingu, litarefni, sætuefni og önnur leyfð aukefni. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 58, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 9. 

(1)  Stjtíð. EB C 231, 9.8.1996, bls. 14. 
(2)  Stjtíð. EB C 279, 1.10.1999, bls. 92. 
(3)  Stjtíð. EB C 56, 24.2.1997, bls. 20. 
(4)  Stjtíð. EB L 244, 30.9.1993, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með 

aðildarlögunum frá 1994. 
(5)  Stjtíð. EB L 311, 1.12.1975, bls. 40. 

7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB frá 
20. mars 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla (6), 
einkum 2. og 5. mgr. 7. gr., skulu gilda með fyrirvara 
um tiltekin skilyrði. Tilgreina ber á skýran hátt þegar 
vara er blanda af ávaxtasafa og ávaxtaþykkni og að 
því er ávaxtanektar varðar þegar hann er algerlega eða 
að hluta til unninn úr þykktri vöru. Í skrá yfir 
innihaldsefni í merkingu skal tilgreina heiti bæði 
ávaxtasafanna og ávaxtaþykknisins sem eru notuð. 

 

8) Í sumum aðildarríkjum er heimilt að bæta vítamínum í 
vörurnar, sem eru skilgreindar í þessari tilskipun, með 
fyrirvara um tilskipun ráðsins 90/496/EBE frá 
24. september 1990 um merkingu næringarinnihalds 
matvæla (7).  Samt sem áður er ekki fyrirhugað að 
rýmka þennan möguleika þannig að hann gildi um 
bandalagið í heild. Aðildarríkjunum er því frjálst að 
heimila eða banna viðbót vítamína og einnig steinefna 
sem hluta af framleiðsluferlinu.  Í öllum tilvikum skal 
samt sem áður fylgja meginreglunni um frjálsa 
vöruflutninga innan bandalagsins í samræmi við 
reglurnar og meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 
sáttmálanum. 

 

9) Samkvæmt dreifræðis- og meðalhófsreglunni í 5. gr. 
sáttmálans geta aðildarríkin ekki náð á viðhlítandi hátt 
því markmiði að mæla fyrir um sameiginlegar 
skilgreiningar og reglur fyrir umræddar vörur og 
aðlaga ákvæðin að almennri löggjöf bandalagsins um 
matvæli og þess vegna verður því betur náð á 
vettvangi bandalagsins sakir þess hvers eðlis 
tilskipunin er. Ekki er gengið lengra með tilskipuninni 
en nauðsyn krefur til þess að settum markmiðum 
verði náð. 

 

10) 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 
framkvæmdastjórninni er falið (8). 

 

11) Til þess að forðast að nýjar hindranir gegn frjálsum 
vöruflutningum komi upp ættu aðildarríkin ekki að 
samþykkja innlend lagaákvæði sem varða umræddar 
vörur og ekki er kveðið á um í þessari tilskipun. 

________________  

(6) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
(7) Stjtíð. EB L 276, 6.10.1999, bls. 40. 
(8) Stjtíð. EB L 184, 7.7.1999, bls. 23. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Tilskipun þessi gildir um vörur sem eru skilgreindar í 
I. viðauka. 
 

2. gr. 
 
Aðildarríkin mega, með fyrirvara um tilskipun 90/496/EBE, 
heimila viðbót af vítamínum og steinefnum í vörur sem eru 
skilgreindar í I. hluta I. viðauka. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun 2000/13/EB gildir um þær vörur, sem eru 
skilgreindar í I. viðauka, sbr. þó eftirfarandi skilyrði: 
 
1. a) Vöruheitin, sem eru skráð í I. viðauka, skulu aðeins 

eiga við þær vörur sem getið er um þar og skulu, 
með fyrirvara um b-lið, notuð í viðskiptum til 
auðkenningar. 

 
b) Í III. viðauka er skrá yfir sérstakar auðkenningar 

sem einnig er hægt að nota yfir vöruheitin sem um 
getur í a-lið. Nota má þessar auðkenningar á því 
tungumáli og samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt 
er fyrir um í III. viðauka. 

 
2. Ef varan er unnin úr einni ávaxtategund kemur heiti 

hinnar síðarnefndu í stað orðsins „ávöxtur“. 
 
3. Þegar um er að ræða vörur sem eru framleiddar úr 

tveimur eða fleiri ávöxtum, nema þegar sítrónusafi er 
notaður samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir 
um í 1. lið II. hluta í I. viðauka, skal láta fylgja skrá yfir 
ávextina sem eru notaðir, í röð eftir minnkandi rúmmáli 
ávaxtasafans eða mauksins sem bætt er út í. Þegar um er 
að ræða vörur sem eru framleiddar úr þremur eða fleiri 
tegundum ávaxta geta orðin „nokkrir ávextir“ eða 
svipað orðalag eða fjöldi ávaxtategundanna, sem eru 
notaðar, þó komið í stað ávaxtaheitanna. 

 
4. Þegar um er að ræða ávaxtasafa með viðbættum sykri 

skal söluheitið fela í sér orðið „sykraður“ eða „með 
viðbættum sykri“ ásamt ábendingu um hámarksmagn 
viðbætts sykurs, reiknað sem þurrefni og gefið upp sem 
grömm á lítra. 

 
5. Sú aðgerð, að koma vörunum sem eru skilgreindar í 

I. hluta I. viðauka, aftur í upprunalegt ástand með hjálp 
efna sem eru bráðnauðsynleg fyrir þá aðgerð, felur ekki 
í sér þá skyldu að skrá þurfi á merkimiðann þau 
innihaldsefni sem eru notuð í þessu skyni.  

 
Tilgreina skal á merkimiðanum ef bætt er í ávaxtasafann 
aukaaldinkjöti eða safabelgjum eins og skilgreint er í 
II. viðauka. 

 
6. Með fyrirvara um 2. og 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 

2000/13/EB skal merkingin fyrir blöndur af ávaxtasafa 

og ávaxtaþykkni og fyrir nektar, sem er fenginn að öllu 
leyti eða að hluta úr einni eða fleiri þykktum vörum, 
innihalda orðin „framleitt úr þykkni“ eða „framleitt að 
hluta til úr þykkni“ eftir því sem við á.  Upplýsingarnar 
skulu vera áberandi, auðlæsilegar og staðsettar nálægt 
vöruheitinu. 

 
7. Þegar um nektarsafa er að ræða skal í merkingunni 

tilgreint lágmarksmagn ávaxtasafa, ávaxtamauks eða 
blöndu þessara innihaldsefna með orðunum 
„ávaxtamagn: minnst: ...%“. Þessum upplýsingum skal 
komið þannig fyrir að þær sjáist um leið og vöruheitið. 

 
4. gr. 

 
Í merkingu ávaxtaþykknis, sem um getur í 2. lið I. hluta 
I. viðauka og ekki er ætlað neytendum, skal vísa til tilvistar 
og magns viðbætts sykurs, sítrónusafa eða sýrustilla eins og 
heimilt er samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum, 
önnur en litarefni og sætuefni (1). Þessi tilvísun skal prentuð 
á umbúðirnar, merkimiða sem er festur á umbúðirnar eða á 
fylgiskjal. 
 

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

6. gr. 
 
Með fyrirvara um tilskipun ráðsins 89/107/EBE frá 
21. desember 1988 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi notkun leyfilegra aukefna í matvælum (2) má 
einungis nota aðferðirnar og efnin, sem eru skráð í II. hluta 
I. viðauka, og hráefnin, sem uppfylla skilyrði II. viðauka, til 
að framleiða vörurnar sem eru skilgreindar í I. hluta 
I. viðauka. Nektarsafar skulu enn fremur uppfylla ákvæði 
IV. viðauka. 
 

7. gr. 
 
Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar 
þessari tilskipun, sem varða þau efnissvið sem um getur hér 
á eftir, í samræmi við málsmeðferðarregluna sem um getur í 
2. mgr. 8. gr.: 
 
— að laga þessa tilskipun að almennri löggjöf bandalagsins 

um matvæli, 
— að laga tilskipunina að tækniframförum. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 61, 18.3.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 98/72/EB (Stjtíð. EB L 295, 4.11.1998, bls. 18). 

(2) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 27. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 94/34/EB (Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 1). 
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8. gr. 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fasta-
nefndarinnar um matvæli (hér á eftir kölluð „nefndin“) sem 
sett var á fót skv. 1. gr. ákvörðunar 69/414/EBE (1). 
 
2 Þegar fjallað er um þessa málsgrein gilda ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB. 
 
Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 
 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 

9. gr. 
 
Tilskipun 93/77/EBE er hér með felld niður frá og með 
12. júlí 2003. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina 
sem tilvísanir í þessa tilskipun. 
 

10. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 12. júlí 
2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 
 
Beita ber þessum ráðstöfunum þannig að: 
 
— markaðssetning vara, sem eru skilgreindar í I. viðauka, 

sé heimiluð frá og með 12. júlí 2003 enda samræmist 
þær þeim skilgreiningum og reglum sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun, 

— markaðssetning vara, sem samræmist ekki ákvæðum 
þessarar tilskipunar, sé bönnuð frá og með 12. júlí 2004.  

 
Markaðssetning vara, sem samræmist ekki ákvæðum 
þessarar tilskipunar en merktar fyrir 12. júlí 2004 í samræmi 
við tilskipun ráðsins 93/77/EBE, er samt sem áður heimil á 
meðan birgðir endast. 
 
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. 
 
 

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

12. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 20. desember 2001. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. PICQUÉ 

forseti. 
 

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

VÖRUHEITI, VÖRUSKILGREININGAR OG VÖRUEIGINLEIKAR 
 
I. SKILGREININGAR 
 
1. a) Ávaxtasafi 
 

Ógerjaður safi, sem getur gerjast, unninn úr ávexti sem er óskemmdur og þroskaður, ferskur eða geymdur í 
kæli, af einni eða fleiri tegundum, með lit, ilm og bragð sem einkennir safa ávaxtarins sem hann kemur úr. 
Hægt er endurheimta ilm, aldinkjöt og safabelgi ávaxtarins í safann sem skilst frá við vinnslu. 

 
Þegar um er að ræða sítrusávexti skal ávaxtasafinn vera úr afhýdda ávextinum. Þó er heimilt að vinna 
súraldinsafa úr öllum ávextinum með réttum framleiðsluháttum þar sem dregið er úr hlutfalli efnisþátta 
barkarins svo sem frekast er unnt. 

 
b) Ávaxtasafi úr þykkni 

 
Varan er unnin með því að bæta nýju vatni í ávaxtaþykknið í stað þess sem skilið var frá safanum þegar hann 
var þykktur og endurheimta bragðið og, eftir því sem við á, aldinkjötið og safabelgina sem glötuðust úr 
safanum en voru endurheimt við framleiðslu ávaxtasafans, sem um er að ræða, eða ávaxtasafa af sömu gerð. 
Viðbætta vatnið skal hafa viðeigandi eiginleika, einkum efnafræðilega, örverufræðilega og skynræna 
eiginleika, svo að undirstöðueiginleikar safans séu tryggðir. 

 
Skynrænir eiginleikar og greiningareiginleikar vörunnar, sem er unnin á þennan hátt, skulu a.m.k. jafngilda 
sömu eiginleikum venjulegs ávaxtasafa sem unninn er úr sömu gerð ávaxta í skilningi a-liðar. 

 
2. Þykktur ávaxtasafi 
 

Varan er unnin úr einni eða fleiri tegundum af ávaxtasafa með því að fjarlægja með eðlisfræðilegum aðferðum 
ákveðið hlutfall af vatnsinnihaldinu. Ef varan er ætluð til beinnar neyslu skal þykkingin vera að minnsta kosti 
50%. 

 
3. Þurrkaður ávaxtasafi/ávaxtasafi í duftformi 
 

Varan er unnin úr einni eða fleiri tegundum af ávaxtasafa með því að fjarlægja með eðlisfræðilegum aðferðum 
nánast allt vatnsinnihaldið. 

 
4. Ávaxtanektar 
 

a) Ógerjuð vara, sem getur gerjast, unnin með því að bæta vatni og sykri og/eða hunangi í vörurnar sem eru 
skilgreindar í 1., 2. og 3. lið, í ávaxtamauk eða blöndu þessara vara og er þar að auki í samræmi við ákvæði 
IV. viðauka. 

 
Heimilt er að bæta við sykri og/eða hunangi sem nemur allt að 20% af heildarþyngd endanlegu vörunnar. 

 
Þegar nektarsafar eru framleiddir án viðbætts sykurs eða með lágt orkugildi má setja sætuefni í stað 
sykursins, alveg eða að hluta til, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 
1994 um sætuefni til notkunar í matvælum (1). 

 
b) Þrátt fyrir a-lið má nota ávextina, sem eru skráðir í II. og III. hluta IV. viðauka, og apríkósur, hverja fyrir sig 

eða í blöndu, til að framleiða nektarsafa án viðbætts sykurs, hunangs og/eða sætuefna. 
 
II. LEYFÐ INNIHALDSEFNI, AÐFERÐIR OG EFNI 
 

1. Leyfð innihaldsefni 
 

— Heimila má, skv. 2. gr., viðbót af vítamínum og steinefnum þegar um er að ræða vörunar sem eru 
skilgreindar í I. hluta, sbr. þó tilskipun 90/496/EBE. 

 
— Ilmur, aldinkjöt og safabelgir, sem eru endurheimt í ávaxtasafann sem er skilgreindur í a-lið 1. liðar 

I. hluta, skulu hafa verið skilin frá þessum safa við vinnslu en ilmur, aldinkjöt og safabelgir, sem eru 
endurheimt í ávaxtasafann sem er skilgreindur í b-lið 1. liðar I. hluta, mega einnig vera úr ávaxtasafa af 
sömu gerð. 

 
Einungis má endurheimta sölt vínsýru þegar um þrúgusafa er að ræða. 
 

 
(1) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 3. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 96/83/EB (Stjtíð. EB L 48, 19.2.1997, bls. 16). 
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— Heimilt er að bæta við sykri í vörur sem eru skilgreindar í 1., 2. og 3. lið I. hluta, að undanskildum peru- eða 
þrúgusafa 

— til að stilla súrleika má magn viðbætts sykur, gefið upp sem þurrefni, ekki fara yfir 15 g á hvern lítra af 
safa, 

— til að sæta vöruna má magn viðbætts sykurs, gefið upp sem þurrefni, ekki fara yfir 150 g á hvern lítra af 
safa, 

að því tilskildu að heildarmagn sykurs, bæði til að stilla súrleika og auka sætleika, fari ekki yfir 150 g á lítra. 

— Heimila má, að því er varðar vörur sem eru skilgreindar í 1., 2., 3. og 4. lið I. hluta, viðbót af sítrussafa og/eða 
þykktum sítrussafa sem nemur allt að 3 g á hvern lítra af safa, gefinn upp sem vatnsfrír sítrussafi, til að stilla 
súrleika.  

— Koltvísýringur er leyfður sem innihaldsefni. 

Ekki er heimilt að bæta við bæði sykri og óþykktum eða þykktum sítrónusafa eða sýrustillum, sem eru leyfð 
samkvæmt tilskipun 95/2/EB, í sama ávaxtasafann. 

 
2. Leyfðar aðferðir og efni 
 

— Vélrænar útdráttaraðferðir 

— Venjulegar eðlisfræðilegar aðferðir, þ.m.t. aðferð (flæðiaðferð) við að draga vatn út úr neysluhæfa hluta 
ávaxta, annarra en vínberja, til framleiðslu á þykktum ávaxtasafa, að því tilskildu að þykkti ávaxtasafinn, sem 
fæst á þann hátt, uppfylli skilyrðin í 1. lið I. hluta.  Takmarka má eða banna tilteknar aðferðir eða tiltekna 
meðhöndlun í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr. 

— Þegar um er að ræða þrúgusafa þar sem þrúgurnar eru meðhöndlaðar með brennisteinsdíoxíði er heimilt að 
hreinsa brennisteininn úr með því að nota eðlisfræðilegar aðferðir, að því tilskildu að heildarmagn SO2 í 
endanlegu vörunni fari ekki yfir 10 mg/l.  

— Pektólítísk ensím 

— Próteólítísk ensím 

— Amýlólítísk ensím 

— Neysluhæf gelatín 

— Tannín 

— Bentónít 

— Silíkatgel 

— Viðarkol 

— Efnafræðilega hvarftreg síunarhjálparefni og útfellingarefni (t.d. perlusteinn, þveginn kísilgúr, sellulósi, 
óuppleysanlegt pólýamíð, pólývinýlpólýpýrólídon, pólýstýren) sem uppfylla ákvæði bandalagsreglugerða um 
efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli. 

— Efnafræðilega hvarftreg aðsogshjálparefni sem uppfylla ákvæði tilskipana um efni og hluti sem ætlað er að 
komast í snertingu við matvæli og sem eru notuð til að minnka magn límonóíðs og naringíns í sítrussafa án 
þess að hafa veruleg áhrif á límonóíðglúkósíða, sýru, sykrur (þ.m.t. fásykrur) eða steinefnainnihald. 

 

 



Nr. 49/174  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

 
 

II. VIÐAUKI 
 

SKILGREININGAR Á HRÁEFNUM 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1. Ávöxtur 

Allir ávextir. Tómatar eru ekki taldir til ávaxta í þessari tilskipun. 

2. Ávaxtamauk 

Ógerjuð vara sem getur gerjast, unnin með því að sía neysluhæfa hluta heilla eða afhýddra ávaxta án þess að 
fjarlægja safann. 

3. Þykkt ávaxtamauk 

Varan er unnin úr ávaxtamauki með því að fjarlægja með eðlisfræðilegum aðferðum ákveðið hlutfall af 
vatnsinnihaldi þess. 

4. Sykrur 

Til framleiðslu á: 

a) nektarsöfum: 

— sykrur, eins og þær eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 2001/111/EB frá 20. desember 2001 varðandi 
tilteknar sykrur til manneldis (1), 

— frúktósasíróp, 

— sykrur úr ávöxtum; 

b) ávaxtasafa úr þykkni 

— sykrur eins og þær eru skilgreindar í tilskipun 2001/111/EB, 

— frúktósasíróp; 

c) ávaxtasöfum: sykrur sem eru skráðar í b-lið og innihalda minna en 2% af vatni. 

5. Hunang: 

Varan er skilgreind í tilskipun ráðsins 2001/110/EB frá 20. desember 2001 varðandi hunang (2). 

6. Aldinkjöt eða safabelgir 

Vörur, unnar úr neysluhæfum hlutum ávaxtar af sömu gerð án þess að safinn sé fjarlægður. Þegar um er að ræða 
sítrusávexti eru þar að auki aldinkjötið eða safabelgirnir safapokarnir í afhýdda ávextinum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 53. 
(2) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 47. 
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III. VIÐAUKI 
 

SÉRSTAKAR AUÐKENNINGAR FYRIR TILTEKNAR VÖRUR SEM ERU SKRÁÐAR Í I. VIÐAUKA 
 
a) „vruchtendrank“ fyrir nektarsafa; 

b) „Süßmost“ 

Einungis má nota auðkenninguna „Süßmost“ í tengslum við vöruheitin „Fruchtsaft“ eða „Fruchtnektar“; 

— fyrir ávaxtanektar sem er eingöngu unninn úr ávaxtasafa, ávaxtaþykkni eða blöndu þessara vara og er ekki 
neysluhæfur í náttúrlegu ástandi vegna mikils súrleika, 

— fyrir ávaxtasafa sem er unninn úr perum, með viðbættum eplum eftir því sem við á, en án viðbætts sykurs; 

c) „succo e polpa“ eða „sumo e polpa“ fyrir nektarsafa sem eru eingöngu unnir úr ávaxtamauki og/eða þykktu 
ávaxtamauki; 

d) „æblemost“ fyrir eplasafa án viðbætts sykurs; 

e) — „sur ... saft“, ásamt heitinu (á dönsku) á ávextinum sem er notaður, fyrir safa án viðbætts sykurs sem er 
unninn úr sólberjum, kirsuberjum, rauðum eða hvítum rifsberjum, hindberjum, jarðarberjum eða ylliberjum, 

— „sød ... saft“ eða „sødet ... saft“, ásamt heitinu (á dönsku) á ávextinum sem er notaður, fyrir safa sem er 
unninn úr þessum ávexti, með viðbættum sykri í meira magni en 200 g í hverjum lítra; 

f) „äpplemust“ fyrir eplasafa án viðbætts sykurs; 

g) „mosto“: samheiti fyrir þrúgusafa. 
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IV. VIÐAUKI 
 

SÉRÁKVÆÐI VARÐANDI NEKTARSAFA 
 

 

Nektarsafar úr 

Lágmarksmagn safa 
og/eða mauks (gefið 
upp í % miðað við 
þyngd fullunninnar 

vöru) 

I. aldinum með súrum safa, óneysluhæfum í náttúrlegu ástandi 
píslaraldin 
gullepli 
sólber 
hvít rifsber 
rauð rifsber 
garðaber 
þistilber 
þyrniplómur 
plómur 
sveskjuplómur 
reyniber 
rósaber 
Súr kirsuber 
önnur kirsuber 
aðalbláber 
ylliber 
hindber 
apríkósur 
jarðarber 
mórber/brómber 
trönuber 
kveði 
sítrónur og súraldin 
aðrir ávextir sem tilheyra þessum flokki 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
40 
35 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
50 
25 
25 

II. aldinum með lágu sýruinnihaldi eða með miklu aldinkjöti, eða bragðsterk, með 
óneysluhæfum safa í náttúrlegu ástandi 
mangó 
bananar 
gvava 
papæjualdin 
litkaber 
ávextir aseróltrésins 
broddótt annóna 
uxarhjarta 
sykurepli 
granatepli 
kasúaldin 
spænskar plómur 
úmbú 
önnur aldin sem tilheyra þessum flokki 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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Nektarsafar úr 

Lágmarksmagn safa 
og/eða mauks (gefið 
upp í % miðað við 
þyngd fullunninnar 

vöru) 

III. aldinum með neysluhæfum safa í náttúrlegu ástandi 
epli 
perur 
ferskjur 
sítrusávextir nema sítrónur og súraldin 
ananas 
önnur aldin sem tilheyra þessum flokki 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

 


