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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse vertikale direktiver om næringsmidler bør
forenkles slik at de bare tar hensyn til de vesentlige krav
som produktene omhandlet i disse direktivene må
oppfylle, slik at disse produktene kan omsettes fritt i det
indre marked, i samsvar med konklusjonene fra Det
europeiske råd i Edinburgh 11. og 12. desember 1992,
som ble bekreftet i konklusjonene fra Det europeiske
råd i Brussel 10. og 11. desember 1993.

2) Begrunnelsen for rådsdirektiv 73/241/EØF av 24. juli
1973 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på
konsum(4) var at forskjellene mellom de nasjonale
lovgivninger for flere sorter kakao- og
sjokoladeprodukter kunne være til hinder for fri
omsetning av disse produktene og dermed få direkte
innvirkning på fellesmarkedets opprettelse og
virkemåte.

3) Ovennevnte direktiv hadde derfor som formål å
fastsette definisjoner og felles regler for
varesammensetning, produksjonsvilkår, emballasje og
merking av kakao- og sjokoladeprodukter for å sikre at
produktene kunne omsettes fritt innenfor Fellesskapet.

4) Disse definisjonene og reglene bør endres for å ta
hensyn til den teknologiske utvikling og endringer i
forbrukernes smak, og bør tilpasses Fellesskapets
generelle regelverk om næringsmidler, særlig
regelverket om merking, søtstoffer og andre godkjente
tilsetningsstoffer, aromaer, ekstraksjonsmidler og
analysemetoder.

5) I visse medlemsstater er det tillatt å tilsette
sjokoladeprodukter andre vegetabilske fettstoffer enn
kakaosmør i en mengde på høyst 5 %.

6) Det bør være tillatt i alle medlemsstater å tilsette
sjokoladeprodukter andre vegetabilske fettstoffer enn
kakaosmør i en mengde på høyst 5 %. Disse
vegetabilske fettstoffene bør være kakaosmøre-
kvivalenter og bør derfor defineres etter tekniske og
vitenskapelige kriterier.

7) For å sikre et enhetlig indre marked bør alle
sjokoladeprodukter som er omfattet av dette direktiv,
kunne omsettes i Fellesskapet under varebetegnelsene
fastsatt i vedlegg I til dette direktiv.

8) I henhold til de alminnelige regler for merking av
næringsmidler som er fastsatt i rådsdirektiv
79/112/EØF av 18. desember 1978 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om merking og
presentasjon av samt reklame for næringsmidler
beregnet på salg til den endelige forbruker(5), er særlig
en liste over ingredienser i samsvar med artikkel 6 i
nevnte direktiv, obligatorisk. Ved dette direktiv får
direktiv 79/112/EØF anvendelse på kakao- og
sjokoladeprodukter for å gi forbrukerne riktige
opplysninger.

9) Når det gjelder sjokoladeprodukter som er tilsatt andre
vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør, bør det sikres at
forbrukerne får riktige, nøytrale og objektive
opplysninger i tillegg til ingredienslisten.

10) På den annen siden utelukker ikke direktiv 79/112/EØF
at det i merkingen av sjokoladeprodukter angis at det
ikke er tilsatt andre vegetabilske fettstoffer enn
kakaosmør, forutsatt at opplysningene er riktige,
nøytrale og objektive og ikke villeder forbrukerne.

11) Visse varebetegnelser som i henhold til dette direktiv er
forbeholdt visse produkter, benyttes i sammensatte
varebetegnelser som ifølge sedvane brukes i visse
medlemsstater til å betegne produkter som ikke kan
forveksles med produktene definert i dette direktiv.
Slike betegnelser bør derfor opprettholdes. Bruken av
slike betegnelser bør imidlertid være i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 79/112/EØF, særlig artikkel 5.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF

av 23. juni 2000

om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (*)

(5) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/4/EF (EFT L 43 av 14.2.1997, s. 21).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 197 av 3.8.2000, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 13 av 7.3.2002. s. 16.

(1) EFT C 231 av 9.8.1996, s. 1 og EFT C 118 av 17.4.1998, s. 10.
(2) EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 1997 (EFT C 339 av 10.11.1997,

s. 128), Rådets felles holdning av 28. oktober 1999 (EFT C 10 av
13.1.2000, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 15. mars 2000 (ennå
ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 25. mai 2000.

(4) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 23. Direktivet sist endret ved direktiv
89/344/EØF (EFT L 142 av 25.5.1989, s. 19).
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12) Utviklingen av det indre marked siden direktiv
73/241/EØF ble vedtatt gjør det mulig å behandle
«mørk sjokolade» på samme måte som «sjokolade».

13) Unntaket fastsatt i direktiv 73/241/EØF som gir Det
forente kongerike og Irland tillatelse til innenfor sitt
territorium å bruke betegnelsen «milk chocolate» på
«milk chocolate with high milk content» bør
opprettholdes. Den engelske betegnelsen «milk
chocolate with high milk content» bør imidlertid
erstattes med betegnelsen «family milk chocolate».

14) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet går dette
direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
traktatens mål i henhold til traktatens artikkel 5 nr. 3.

15) Kakao, kakaosmør og en rekke andre vegetabilske
fettstoffer som brukes i framstilling av sjokolade,
produseres hovedsakelig i utviklingsland. Av hensyn til
befolkningen i utviklingslandene bør det inngås så
langsiktige avtaler som mulig. Kommisjonen bør derfor
undersøke hvordan Fellesskapet kan gi sin støtte med
hensyn til kakaosmør og andre vegetabilske fettstoffer
(for eksempel ved å fremme rettferdig handel).

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av
nærmere regler for utøvelsen av den gjenno-
mføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(1).

17) For å unngå å skape nye hindringer for fri omsetning
bør medlemsstatene avstå fra å vedta nasjonale
bestemmelser for de berørte produktene, som ikke er
fastsatt i dette direktiv —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på kakao- og sjokoladeprodukter
beregnet på konsum som definert i vedlegg I.

Artikkel 2

1. Andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør som er
definert og oppført i vedlegg II, kan tilsettes de
sjokoladeproduktene som er definert i vedlegg I del A nr. 3, 4,
5, 6, 8 og 9. Tilsetningen må ikke utgjøre mer enn 5 % av det
ferdige produktet etter fradrag av den samlede vekten av andre
spiselige stoffer som er brukt i samsvar med vedlegg I del B,
uten at minsteinnholdet av kakaosmør eller kakaotørrstoff i alt
reduseres.

2. Sjokoladeprodukter som i henhold til nr. 1 inneholder
andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør, kan
markedsføres i alle medlemsstater, forutsatt at det i merkingen
som er fastsatt i artikkel 3, tilføyes en angivelse som er lett
synlig og lett å lese: «inneholder også andre vegetabilske
fettstoffer enn kakaosmør». Denne angivelsen skal stå i samme
synsfelt som ingredienslisten, være tydelig atskilt fra denne
listen og stå med minst like stor skrift og med fet skrift i
nærheten av varebetegnelsen. Uten hensyn til dette kravet kan
varebetegnelsen også stå andre steder.

3. Eventuelle endringer av vedlegg II skal foretas etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 95.

4. Senest 3. februar 2006 skal Kommisjonen i samsvar med
traktatens artikkel 95, om nødvendig og med hensyn til
resultatene av en hensiktsmessig undersøkelse av dette
direktivs innvirkning på økonomien i landene som produserer
kakao og andre vegetabilske fettstoffer enn kakaosmør,
framlegge et forslag til endring av listen i vedlegg II.

Artikkel 3

Direktiv 79/112/EØF får anvendelse på produktene som er
definert i vedlegg I, på følgende vilkår:

1) Varebetegnelsene i vedlegg I er forbeholdt produktene som
er nevnt i vedlegget, og skal benyttes i handelen for å
betegne dem.

Disse varebetegnelsene kan imidlertid også brukes
utfyllende og i samsvar med bestemmelsene eller sedvane
som gjelder i medlemsstaten hvor produktet selges til
sluttforbruker, for å betegne andre produkter som ikke kan
forveksles med produktene definert i vedlegg I.

2) Når produktene definert i vedlegg I del A nr. 3, 4, 5, 6, 7 og
10, selges i blandinger, kan varebetegnelsen erstattes med
betegnelsen «blandede sjokolader» eller «blandede fylte
sjokolader» eller lignende betegnelser. I slike tilfeller er det
tilstrekkelig med en samlet ingrediensliste for alle
produktene som inngår i blandingen.

3) Merkingen av kakao- og sjokoladeproduktene definert i
vedlegg I del A nr. 2 bokstav c) og d), nr. 3, 4, 5, 8 og 9 skal
oppgi det samlede innholdet av kakaotørrstoff med
angivelsen «minst ... % kakaotørrstoff».

4) Når det gjelder produktene nevnt i vedlegg I del A nr. 2
bokstav b) og bokstav d) (annen del av setningen), skal
merkingen angi innholdet av kakaosmør.

5) I varebetegnelsene «sjokolade», «melkesjokolade» og
«overtrekkssjokolade» angitt i vedlegg I, kan det tilføyes
opplysninger eller betegnelser som gjelder kvaliteten,
forutsatt at produktene inneholder:

—  når det gjelder sjokolade: minst 43 % kakaotørrstoff i
alt, derav minst 26 % kakaosmør, 
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(1) EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.

— når det gjelder melkesjokolade: minst 30 %
kakaotørrstoff i alt og minst 18 % melketørrstoff som
er framstilt av helt eller delvis inndampet helmelk,
delvis skummet melk eller skummetmelk, fløte eller
helt eller delvis kondensert fløte, smør eller melkefett,
derav minst 4,5 % melkefett,

— når det gjelder overtrekkssjokolade: minst 16 %
avfettet kakaotørrstoff.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal ikke vedta nasjonale bestemmelser som
ikke er fastsatt i dette direktiv, for produktene definert i
vedlegg I.

Artikkel 5

1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv med hensyn til saksområdene nevnt nedenfor,
skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 2:

— tilpasning av dette direktiv til de generelle
fellesskapsbestemmelsene som gjelder for næringsmidler,

— tilpasning av bestemmelsene i vedlegg I del B nr. 2 og del
C og D til den tekniske utviklingen.

2. Senest 3. august 2003 skal Europaparlamentet og Rådet
med forbehold for artikkel 2 nr. 3, etter forslag fra
Kommisjonen behandle på nytt nr. 1 annet strekpunkt i denne
artikkel med sikte på en mulig utvidelse av framgangsmåten
for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling.

Artikkel 6

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmidler nedsatt ved rådsvedtak 69/414/EØF(1), heretter
kalt «komiteen».

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7

Rådsdirektiv 73/241/EØF oppheves med virkning fra 3. august
2003.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 8

1. Medlemsstatene skal innen 3. august 2003 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

2. Disse bestemmelsene skal anvendes på en slik måte at

— markedsføring av produktene definert i vedlegg I som
samsvarer med definisjonene og reglene fastsatt i dette
direktiv, tillates fra 3. august 2003,

— markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med
dette direktiv, forbys fra 3. august 2003.

Det er imidlertid tillatt å markedsføre produkter som ikke er i
samsvar med dette direktiv, men som innen 3. august 2003 er
merket i samsvar med rådsdirektiv 73/241/EØF, til lagrene er
tømt.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 9

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 23. juni 2000.
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For Rådet

J. SÓCRATES

Formann

For Europaparlamentet

N. FONTAINE

President



VEDLEGG I

PRODUKTENES VAREBETEGNELSER, DEFINISJONER OG KJENNETEGN

A. VAREBETEGNELSER OG DEFINISJONER

1. Kakaosmør

Betegner et fettstoff som er framstilt av kakaobønner eller deler av kakaobønner, og som har følgende
kjennetegn:

— innhold av fri fettsyre 
(uttrykt i oleinsyre) høyst 1,75 %,

— innhold av stoffer som ikke forsåpes

(bestemt ved petroleumseter) høyst 0,5 %, unntatt presset kakaosmør, hvor 
innholdet høyst kan utgjøre 0,35 %.

2. a) Kakaopulver, kakao

Betegner et produkt som framstilles ved å bearbeide til et pulver, kakaobønner som er vasket, renset for
skall og røstet, og som inneholder minst 20 % kakaosmør beregnet i forhold til vekten av tørrstoffet, og
høyst 9 % vann.

b) Fettredusert kakao, fettredusert kakaopulver

Betegner kakaopulver som inneholder mindre enn 20 % kakaosmør beregnet i forhold til vekten av
tørrstoffet.

c) Sjokoladepulver

Betegner et produkt som består av en blanding av kakaopulver og sukker, og som inneholder minst 32 %
kakaopulver.

d) Kakaopulver med høyt sukkerinnhold, søtet kakaopulver

Betegner et produkt som består av en blanding av kakaopulver og sukker, og som inneholder minst 25 %
kakaopulver. Disse betegnelsene skal utfylles med angivelsen «fettredusert» dersom produktet er
fettredusert i henhold til bokstav b).

3. Sjokolade

a) Betegner et produkt som er framstilt av kakaoprodukter og sukker, og som, med forbehold for bokstav b),

inneholder minst 35 % kakaotørrstoff i alt, derav minst 18 % kakaosmør og minst 14 % avfettet

kakaotørrstoff.

b) Dersom denne betegnelsen imidlertid også inneholder ordene:

— «dryss» eller «flak»: skal produktet i form av dryss eller flak inneholde minst 32 % kakaotørrstoff i alt,
derav minst 12 % kakaosmør og minst 14 % avfettet kakaotørrstoff,

— «overtrekk»: skal produktet inneholde minst 35 % kakaotørrstoff i alt, derav minst 31 % kakaosmør
og minst 2,5 % avfettet kakaotørrstoff,

— «gianduja»- (eller et avledet ord av «gianduja») nøttesjokolade: skal produktet dels være framstilt av
sjokolade som inneholder minst 32 % kakaotørrstoff i alt, derav minst 8 % avfettet kakaotørrstoff, og
dels av finmalte hasselnøtter, slik at 100 g vare inneholder minst 20 g og høyst 40 g hasselnøtter. Det
kan videre tilsettes:

a) melk og/eller melketørrstoff framstilt ved inndamping, i et slikt forhold at det ferdige produktet
inneholder høyst 5 % melketørrstoff,

b) mandler, hasselnøtter og andre typer nøtter, hele eller i biter, slik at vekten av disse tilsetningene
sammen med de malte hasselnøttene utgjør høyst 60 g av produktets totalvekt.

4. Melkesjokolade

a) Betegner et produkt som er framstilt av kakaoprodukter, sukker og melk eller melkeprodukter

som, med forbehold for bokstav b), inneholder

— minst 25 % kakaotørrstoff i alt,

— minst 14 % melketørrstoff framstilt av helt eller delvis inndampet helmelk, delvis skummet melk eller
skummetmelk, fløte eller helt eller delvis kondensert fløte, smør eller melkefett,

— minst 2,5 % avfettet kakaotørrstoff,

— minst 3,5 % melkefett,

— minst 25 % fettstoffer i alt (kakaosmør og melkefett).
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b) Dersom denne betegnelsen imidlertid også inneholder ordene:

— «dryss» eller «flak»: skal produktet i form av dryss eller flak inneholde minst 20 % kakaotørrstoff i alt,
minst 12 % melketørrstoff framstilt av helt eller delvis inndampet helmelk, delvis skummet melk eller
skummetmelk, fløte eller helt eller delvis kondensert fløte, smør eller melkefett, og minst 12 %
fettstoffer i alt (kakaosmør og melkefett),

— «overtrekk»: skal produktet inneholde minst 31 % fettstoffer i alt (kakaosmør og melkefett),

— «gianduja»- (eller et avledet ord av «gianduja») nøttesjokolade: skal produktet dels være framstilt av
melkesjokolade som inneholder minst 10 % melketørrstoff framstilt av helt eller delvis inndampet
helmelk, delvis skummet melk eller skummetmelk, fløte eller helt eller delvis kondensert fløte, smør
eller melkefett, og dels av finmalte hasselnøtter, slik at 100 g vare inneholder minst 15 g og høyst 40
g hasselnøtter. Det kan videre tilsettes mandler, hasselnøtter og andre typer nøtter, hele eller i biter, slik
at vekten av disse tilsetningene sammen med de malte hasselnøttene utgjør høyst 60 g av produktets
totalvekt.

c) Når ordet «melk» i denne betegnelsen erstattes med:

— «fløte»: skal produktet inneholde minst 5,5 % melkefett,

— «skummetmelk»: skal produktet inneholde høyst 1 % melkefett.

d) Det forente kongerike og Irland kan innenfor sitt territorium tillate bruk av betegnelsen «milk chocolate»
for å beskrive produktet nevnt i nr. 5, forutsatt at innholdet av melketørrstoff som er fastsatt for hvert av
de to produktene, angis som «milk solids: ... % minimum» etter varebetegnelsen i begge tilfeller.

5. Melkesjokolade med høyt melkeinnhold

Betegner et produkt som er framstilt av kakaoprodukter, sukker og melk eller melkeprodukter, og som
inneholder

— minst 20 % kakaotørrstoff i alt,

— minst 20 % melketørrstoff framstilt av helt eller delvis inndampet helmelk, delvis skummet melk eller
skummetmelk, fløte eller helt eller delvis kondensert fløte, smør eller melkefett,

— minst 2,5 % avfettet kakaotørrstoff,

— minst 5 % melkefett,

— minst 25 % fettstoffer i alt (kakaosmør og melkefett).

6. Hvit sjokolade

Betegner et produkt som er framstilt av kakaosmør, melk eller melkeprodukter og sukker, og som inneholder
minst 20 % kakaosmør og minst 14 % melketørrstoff framstilt av helt eller delvis inndampet helmelk, delvis
skummet melk eller skummetmelk, fløte eller helt eller delvis kondensert fløte, smør eller melkefett, derav
minst 3,5 % melkefett.

7. Fylt sjokolade

Betegner et fylt produkt med en overflate av et av produktene definert i nr. 3, 4, 5 og 6. Betegnelsen gjelder
ikke produkter med en innside som består av bakervarer, konditorvarer, kjeksvarer eller spiseis.

Sjokoladen som den fylte sjokoladen er overtrukket med, skal utgjøre minst 25 % av produktets totalvekt.

8. Chocolate a la taza

Betegner et produkt som er framstilt av kakaoprodukter, sukker og mel eller stivelse fra hvete, ris eller mais,
og som inneholder minst 35 % kakaotørrstoff i alt, derav minst 18 % kakaosmør og minst 14 % avfettet
kakaotørrstoff og høyst 8 % mel eller stivelse.

9. Chocolate familiar a la taza

Betegner et produkt som er framstilt av kakaoprodukter, sukker og mel eller stivelse fra hvete, ris eller mais,
og som inneholder minst 30 % kakaotørrstoff i alt, derav minst 18 % kakaosmør og minst 12 % avfettet
kakaotørrstoff og høyst 18 % mel eller stivelse.

10. Sjokoladekonfekt

Betegner et produkt av en munnfulls størrelse som består av:

— fylt sjokolade, eller

— ren sjokolade eller en sammensetning eller blanding av sjokolade som definert i nr. 3, 4, 5 eller 6, og andre
spiselige stoffer, forutsatt at sjokoladen utgjør minst 25 % av produktets totalvekt.
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(1) EFT L 356 av 27.12.1973, s. 71. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1985.

B.   VALGFRIE TILLATTE INGREDIENSER

Tilsetning av spiselige stoffer

1. Med forbehold for artikkel 2 og del B nr. 2 kan sjokoladeproduktene definert i del A nr. 3, 4, 5, 6, 8 og 9, også
tilsettes andre spiselige stoffer.

Imidlertid er tilsetning av:

— animalsk fett og tilberedninger av dette som ikke stammer utelukkende fra melk, forbudt,

— mel eller stivelse i korn- eller pulverform bare tillatt dersom tilsetningen er i samsvar med
definisjonene fastsatt i del A nr. 8 og 9.

Mengden av disse spiselige stoffene må ikke overstige 40 % av det ferdige produktets totalvekt.

2. Bare aromaer som ikke har en smak som minner om sjokolade eller melkefett, kan tilsettes produktene definert
i del A nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9.

C.   BEREGNING AV PROSENTSATSER

Minsteinnholdet i produktene fastsatt i del A nr. 3, 4, 5, 6, 8 og 9, skal beregnes etter fradrag av vekten av
ingrediensene nevnt i del B. Når det gjelder produktene i del A nr. 7 og 10, skal minsteinnholdet beregnes etter
fradrag av vekten av ingrediensene nevnt i del B, samt vekten av fyllet.

Sjokoladeinnholdet i produktene definert i del A nr. 7 og 10, skal beregnes i forhold til det ferdige produktets
totalvekt, medregnet fyllet.

D.   SUKKERARTER

Sukkerarter nevnt i dette direktiv, er ikke begrenset til bare sukkerartene nevnt i rådsdirektiv 73/437/EØF av 11.
desember 1973 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse typer sukker beregnet på konsum(1).
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(1) P (palmitinsyre), O (oleinsyre), St (stearinsyre).

VEDLEGG II

VEGETABILSKE FETTSTOFFER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1

De vegetabilske fettstoffene nevnt i artikkel 2 nr. 1, er ublandede eller blandede kakaosmørekvivalenter og skal være i
samsvar med følgende kriterier:

a) de er vegetabilske fettstoffer uten laurinsyre med høyt innhold av symmetriske en-umettede triglyserider av typen
POP, POSt og StOSt(1),

b) de kan blandes med kakaosmør i hvilket som helst forhold og er forenlige med kakaosmørets fysiske egenskaper
(smeltepunkt og krystalliseringstemperatur, smeltehastighet, behov for temperering),

c) de framstilles bare ved raffinering og/eller fraksjonering, noe som utelukker enzymatisk endring av
triglyseridstrukturen.

I samsvar med ovennevnte kriterier kan følgende vegetabilske fettstoffer framstilt av plantene nedenfor, brukes:
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Vanlig betegnelse på vegetabilsk fettstoff Vitenskapelig betegnelse på plantene som fettstoffene 
kan framstilles av

1. Illipesmør, borneotalg eller tengawang Shorea spp.

2. Palmeolje Elaeis guineensis
Elaeis olifera

3. Salsmør Shorea robusta

4. Sheasmør Butyrospermum parkii

5. Kokumolje Garcinia indica

6. Mangokjerneolje Mangifera indica

Som et unntak fra dette kan medlemsstatene dessuten tillate at kokosolje brukes i sjokolade som anvendes til
framstilling av spiseis og lignende fryste produkter.


