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                                             TILSKIPUN RÁÐSINS 2001/113/EB                                           2003/EES/49/15 

frá 20. desember 2001 

varðandi aldinsultu, ávaxtahlaup og -mauk og kastaníuhnetumauk með sætuefni 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 verði greiðir á innri 
markaðinum, í samræmi við niðurstöður fundar 
leiðtogaráðsins sem haldinn var í Edinborg 11. og 12. 
desember 1992 en þær voru staðfestar með niður-
stöðum fundar leiðtogaráðsins í Brussel 10. og 
11. desember 1993. 

 
2) Tilskipun ráðsins 79/693/EBE frá 24. júlí 1979 um 

samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aldinsultu, 
ávaxtahlaup og -mauk og hnetumauk (4) var rökstudd 
með því að sá munur, sem væri milli löggjafar 
einstakra ríkja varðandi umræddar vörur, 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. 

 
3) Tilgangurinn með tilskipun 79/693/EBE var því að 

mæla fyrir um skilgreiningar og sameiginlegar reglur 
um samsetningu, framleiðsluforskriftir og merkingu 
umræddra vara til þess að tryggja frjálsa flutninga 
innan bandalagsins.  

 
4) Laga ber tilskipun 79/693/EBE að almennri löggjöf 

bandalagsins um matvæli, einkum löggjöfinni um 
merkingu, litarefni, sætuefni og önnur leyfð aukefni 
og til glöggvunar skal endursemja tilskipunina til að 
reglur um skilyrði fyrir framleiðslu og markaðs-

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 67, 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. 27. 
(2)  Stjtíð. EB C 279, 1.10.1999, bls. 95. 
(3)  Stjtíð. EB C 56, 24.2.1997, bls. 20. 
(4)  Stjtíð. EB L 205, 13.8.1979, bls. 5. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 88/593/EBE (Stjtíð. EB L 318, 25.11.1988, bls. 44). 

setningu aldinsultu, ávaxtahlaups og -mauks og 
kastaníuhnetumauks með sætuefni til manneldis verði 
aðgengilegri. 

 

5) Almennar reglur um merkingar matvæla, sem mælt er 
fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/13/EB (5), skulu gilda með fyrirvara um tiltekin 
skilyrði. 

 

6) Til að hægt sé að taka tillit til innlendra hefða 
varðandi framleiðslu aldinsultu, ávaxtahlaups og 
-mauks og kastaníuhnetumauks með sætuefni er 
nauðsynlegt að fara eftir gildandi innlendum reglu-
gerðum sem heimila markaðssetningu slíkra vara með 
lágu sykurinnihaldi. 

 

7) 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 vett-
vangi bandalagsins sakir þess hvers eðlis tilskipunin 
er. Ekki er gengið lengra með tilskipuninni en nauð-
syn krefur til þess að settum markmiðum verði náð. 

 

8) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
tilskipun ber að samþykkja í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (6). 

 

9) 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 vörur sem eru skilgreindar í 
I. viðauka. 

 

Hún gildir ekki um vörur sem ætlaðar eru til framleiðslu á 
fínu kaffibrauði, sætabrauði eða kexi. 
________________  

(5) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. 
(6) Stjtjíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.  
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2. gr. 

Tilskipun 2000/13/EB gildir um þær vörur sem eru 
skilgreindar í I. viðauka, sbr. þó eftirfarandi skilyrði: 

1. Vöruheitin, sem eru skráð í I. viðauka, skulu aðeins 
notuð yfir þær vörur sem getið er um þar og skulu notuð 
í viðskiptum til auðkenningar. 

Vöruheitin í I. viðauka má þó nota til viðbótar við heitið 
og í samræmi við venju til að auðkenna aðrar vörur sem 
ekki er hægt að rugla saman við vörurnar sem eru 
skilgreindar í I. viðauka. 

2. Til viðbótar við vöruheitin skal tilgreina aldinið eða 
aldinin, sem eru notuð, í röð eftir minnkandi þyngd 
hráefnanna sem eru notuð. Þegar um er að ræða vörur 
sem eru framleiddar úr þremur eða fleiri tegundum 
aldina geta orðin „blönduð aldin“ eða svipað orðalag 
eða fjöldi aldinanna, sem eru notaðir, samt sem áður 
komið í stað þess að tilgreina aldintegundirnar sem eru 
notaðar. 

3. Í merkingunni skal tilgreina aldinmagn með því að bæta 
við orðunum „aldinmagn: ... g af aldinum í hverjum 
100 g“ af fullunninni vöru, að frádreginni þyngd 
vatnsins sem var notuð til að framkvæma 
vatnsútdráttinn eftir því sem við á. 

4. Í merkingunni skal tilgreina heildarsykurmagnið með 
orðunum „heildarsykurmagn: ... g í hverjum 100 g“ þar 
sem talan gefur til kynna gildið, sem er ákvarðað með 
ljósbrotsmælingu við 20 ºC fyrir fullunna vöru, með 
fyrirvara um frávik sem nemur ± 3 ljósbrots-
mæligráðum.  

Ekki þarf þó að tilgreina sykurmagnið þar sem gerð er 
krafa um merkingu næringarinnihalds sykurs samkvæmt 
tilskipun 90/496/EBE (1). 

5. Upplýsingarnar, sem um getur í 3. lið og fyrstu 
undirgrein 4. liðar, skulu standa skýrum stöfum og 
komið þannig fyrir að þær sjáist um leið og vöruheitið. 

6. Þegar afgangur brennisteinsdíoxíðs er meiri en 
10 mg/kg skal tilgreina það í innihaldslýsingunni þrátt 
fyrir 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 2000/13/EB.  

3. 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. 

4. gr. 

Með fyrirvara um tilskipun 89/107/EBE (2) eða ákvæði, sem 
eru samþykkt, til framkvæmdar henni, má einungis nota 
innihaldsefnin, sem eru skráð í II. viðauka við þessa 
tilskipun og hráefni, sem uppfylla skilyrði III. viðauka þess-
arar tilskipunar, við framleiðslu á vörunum sem eru skil-
greindar í I. viðauka við þessa tilskipun. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 276, 6.10.1990, bls. 40. 
(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). 

5. 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. 6. gr.: 
 
— að laga þessa tilskipun að almennri löggjöf bandalagsins 

um matvæli, 
 
— að laga tilskipunina að tækniframförum. 
 

6. gr. 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fastanefndar-
innar um matvæli (hér á eftir kölluð „nefndin“) sem komið 
var á fót skv. 1. gr. ákvörðunar 69/414/EBE (3). 
 
2. Þegar vísað er í þessa málsgrein skal beita ákvæðum 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. 
 

7. gr. 
 
Tilskipun 79/693/EBE fellur úr gildi frá og með 12. júlí 
2003. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. 
 

8. 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 samræmast ekki ákvæðum 

þessarar tilskipunar, sé bönnuð frá og með 12. júlí 2004. 
 
Markaðssetning vara, sem samræmast ekki þessari tilskipun 
en eru merktar fyrir 12. júlí 2004 í samræmi við tilskipun 
ráðsins 79/693/EBE, er samt sem áður heimil uns birgðir 
eru þrotnar. 
 
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. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 291, 19.11.1969, bls. 9. 
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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 Brussel 20. desember 2001. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. PICQUÉ 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

HEITI, VÖRULÝSINGAR OG SKILGREININGAR 

I. SKILGREININGAR 

— „Sulta“ er hæfilega hlaupkennd blanda af sykri, aldinkjöti og/eða mauki úr einni eða fleiri tegundum af 
aldinum og vatni.  Samt sem áður er hægt að framleiða sítrusávaxtasultu úr heilu aldini, skornu í ræmur 
og/eða sneiðar.Magn aldinkjöts og/eða mauks, sem er notað til að framleiða 1 000 g af fullunninni vöru, skal 
ekki vera minna en:  
— 350 g almennt, 
— 250 g fyrir rifsber, reyniber, strandþyrni, sólber, rósaber og kveður, 
— 150 g fyrir engifer, 
— 160 g  fyrir kasúaldin, 
— 60 g  fyrir píslaraldin. 

— „Sulta í sérflokki“ er hæfilega hlaupkennd blanda af sykri, óþykktu aldinkjöti úr einni eða fleiri tegundum af 
aldinum og vatni.  Þó er hægt að vinna sultu í sérflokki úr rósaberjum og steinlausum hindberjum, 
brómberjum, sólberjum, bláberjum og rifsberjum að hluta til eða að öllu leyti úr óþykktu mauki þessara 
aldina.  Hægt er að framleiða sítrusávaxtasultu í sérflokki úr heilu aldini, skornu í ræmur og/eða sneiðar. 
Eftirtöldum aldinum má ekki blanda saman við önnur aldin við framleiðslu á sultu í sérflokki: eplum, perum, 
plómum með steini, melónum, vatnsmelónum, vínberjum, graskerum, gúrkum og tómötum.  
Magn aldinkjöts, sem er notað til að framleiða 1 000 g af fullunninni vöru, skal ekki vera minna en: 
— 450 g  almennt, 
— 350 g  fyrir rifsber, reyniber, strandþyrni, sólber, rósaber og kveður, 
— 250 g  fyrir engifer, 
— 230 g  fyrir kasúaldin, 
— 80 g  fyrir píslaraldin. 

— „Hlaup“ er hæfilega hlaupkennd blanda af sykri og aldinsafa og/eða vatnskenndum kjarna úr einni eða fleiri 
tegundum af aldinum.  
Magn safa og/eða vatnskennds kjarna, sem er notaður til að framleiða 1 000 g af fullunninni vöru, skal ekki 
vera minna en það magn sem mælt er fyrir um við framleiðslu sultu: Þetta magn er reiknað út að frádreginni 
þyngd vatnsins sem er notað til að framleiða vatnskennda kjarnann. 

— Þegar um er að ræða „hlaup í sérflokki“ skal magn aldinsafa og/eða vatnskennda kjarnans, sem er notaður til 
að framleiða 1 000 g af fullunninni vöru, ekki vera minna en það magn sem mælt er fyrir um fyrir framleiðslu 
sultu í sérflokki. Þetta magn er reiknað út að frádreginni þyngd vatnsins sem er notað til að framleiða 
vatnskennda kjarnann. Eftirtöldum aldinum má ekki blanda saman við önnur aldin við framleiðslu á hlaupi í 
sérflokki: eplum, perum, plómum með steini, melónum, vatnsmelónum, vínberjum, graskerum, gúrkum og 
tómötum. 

— „Aldinmauk“ er hæfilega hlaupkennd blanda af vatni, sykri og einni eða fleiri af eftirtöldum vörum sem eru 
unnar úr sítrusávöxtum: aldinkjöti, mauki, safa, vatnskenndum kjarna og berki. 
Magnið af sítrusávextinum, sem er notað við framleiðslu á 1 000 g af fullunninni vöru, skal ekki vera minna 
en 200 g þar sem a.m.k. 75 g skulu unnin úr afhýddum ávexti. 

— Nota má heitið „aldinhlaupsmauk“ þegar varan inniheldur engin óuppleysanleg efni, þó með hugsanlegri 
undantekningu þegar um er að ræða fínskorinn börk í mjög litlu magni. 

— „Sætt kastaníuhnetumauk“ er hæfilega hlaupkennd blanda af vatni, sykri og a.m.k. 380 g af 
kastaníuhnetumauki (Castanea sativa) í 1 000 g af fullunninni vöru. 

II. Vörurnar, sem eru skilgreindar í I. hluta, skulu innihalda leysanlegt þurrefni sem er ekki minna en 60%, ákvarðað 
með ljósbrotsmælingu nema að því er varðar þær vörur þar sem sætuefni hafa að hluta til eða að öllu leyti verið 
notuð í stað sykurs. 

Með fyrirvara um 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 2000/13/EB mega aðildarríkin samt sem áður, að teknu tilliti til 
tiltekinna tilvika, heimila frátekin heiti fyrir vörur sem eru skilgreindar í I. hluta og í er leysanlegt þurrefni sem er 
ekki minna en 60%.  

III. Þegar aldinum er blandað saman skal lágmarksinnihald af mismunandi tegundum aldina, sem mælt er fyrir um í 
I.  hluta, minnkað í hlutfalli við heildarmagnið sem er notað. 
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II. VIÐAUKI 
 
Nota má eftirfarandi innhaldsefni til viðbótar í vörurnar sem eru skilgreindar í I. viðauka: 
— hunang eins og það er skilgreint í tilskipun ráðsins 2001/110/EB frá 20. desember 2001 varðandi hunang (1): í 

allar vörur þar sem það kemur alveg eða að hluta til í stað sykurs, 
— aldinsafa: einungis í sultu, 
— sítrusávaxtasafa: í vörur sem eru unnar úr öðrum tegundum aldina: einungis í sultu, sultu í sérflokki, hlaup og 

hlaup í sérflokki, 
— rauða aldinsafa. einungis í sultu og sultu í sérflokki sem er framleidd úr rósaberjum, jarðarberjum, hindberjum, 

garðaberjum, rifsberjum, plómum og rabarbara, 
— rauðrófusafa: einungis í sultu og hlaup sem eru framleidd úr jarðarberjum, hindberjum, garðaberjum, rifsberjum 

og plómum, 
— ilmkjarnaolíur af sítrusávöxtum: einungis í aldinmauk og aldinhlaupsmauk, 
— olíur til matargerðar og fituefni sem froðueyði: í allar vörur, 
— pektín í vökvaformi: í allar vörur, 
— börkur af sítrusávöxtum: í sultu, sultu í sérflokki, hlaup og hlaup í sérflokki,  
— blöð af Pelargonium odoratissimum: í sultu, sultu í sérflokki, hlaup og hlaup í sérflokki þar sem þau eru unnin úr 

kveðum, 
— brennda drykki, vín og vínlíkjöra, hnetur, ilmjurtir, krydd, vanillu og vanillukjarna: í allar vörur, 
— vanillín: í allar vörur, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 47 
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III. VIÐAUKI 
 
A. SKILGREININGAR 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1. Aldin: 
— fersk, heil og ósködduð, með öllum mikilvægustu innihaldsefnum sínum og hæfilega þroskuð til 

notkunar eftir að hafa verið hreinsuð, snyrt og blóm fjarlægð, 
— í þessari tilskipun eru tómatar, ætir hlutar rabarbarastöngla, gulrætur, sætar kartöflur, gúrkur, grasker, 

melónur og vatnsmelónur talin til aldina, 
— „engifer“ merkir æta rót engiferplöntunnar, ferska eða í geymslu. Geyma má engifer þurrkað eða í sírópi. 

2. Aldinkjöt 

Æti hlutinn af aldininu öllu, ef við á afhýddu eða steinlausu, skorið í bita eða stappað en ekki maukað. 

3. Aldinmauk: 

Æti hlutinn af aldininu öllu, ef með þarf afhýddu eða steinlausu, sem hefur verið maukað með því að sigta 
það eða með sambærilegri vinnsluaðferð. 

4. Vatnskenndur kjarni (aldins): 

Vatnskenndur kjarni aldina sem, með fyrirvara um óhjákvæmilegt tap sem getur orðið við góða framleiðslu, 
innheldur alla vatnsleysanlega efnisþætti aldinsins sem er notað. 

5. Hinar ýmsu tegundir sykurs 

Eftirtaldar tegundir sykurs eru leyfðar: 

1. tegundir sykurs eins og þær eru skilgreindar í tilskipun 2001/111/EB (1), 

2. frúktósasíróp, 

3. mismunandi tegundir sykurs úr aldini, 

4. brúnn sykur. 

B. MEÐFERÐ HRÁEFNA 

1. Heimilt er að meðhöndla vörurnar, sem eru skilgreindar á 1., 2., 3. og 4. lið A-hluta, á eftirfarandi hátt:  
— hita, kæla eða frysta, 
— frostþurrka, 
— þykkja, að því marki sem það er tæknilega mögulegt, 
— að undanskildum hráefnum sem eru notuð við framleiðslu vara í sérflokki: nota brennisteinsdíoxíð (E 

220) eða sölt þess (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 og E 227) sem hjálparefni við framleiðslu, að því 
tilskildu að hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs, sem mælt er fyrir um í tilskipun 95/2/EB, fari ekki 
umfram leyfileg mörk í vörunum sem eru skilgreindar í I. hluta I. viðauka. 

2. Heimilt er að meðhöndla apríkósur og plómur sem á að nota við framleiðslu á sultu með öðrum 
þurrkunaraðferðum en frostþurrkun. 

3. Geyma má börk af sítrusávöxtum í saltvatni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 53. 


