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RÅDSDIREKTIV 2001/112/EF

av 20. desember 2001

om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse vertikale direktiver på næringsmiddelområdet bør 
forenkles for å ta hensyn bare til de grunnleggende krav 
som produktene omfattet av nevnte direktiver må oppfylle 
for at de skal kunne omsettes fritt på det indre marked, i 
samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møte 
i Edinburgh 11. og 12. desember 1992, bekreftet ved 
konklusjonene fra Det europeiske råds møte i Brussel 10. 
og 11. desember 1993.

2) Formålet med rådsdirektiv 93/77/EØF av 21. september 
1993 om fruktjuice og enkelte lignende produkter(4) var 
å konsolidere direktiv 75/726/EØF(5) om samme emne.

3) Begrunnelsen for direktiv 75/726/EØF og 93/77/EØF 
var at forskjellene mellom nasjonale lovgivninger om 
fruktjuice og fruktnektar beregnet på konsum kunne 
skape vilkår for illojal konkurranse som kunne villede 
forbrukerne og dermed ha direkte innvirkning på det 
felles markeds opprettelse og virkemåte.

4) I nevnte direktiver ble det derfor fastsatt felles regler 
for de berørte produktenes sammensetning, bruken 
av reserverte betegnelser, produksjonsforhold for og 
merking av produktene, for å sikre fri omsetning av dem 
innenfor Fellesskapet.

5) Av klarhetshensyn bør direktiv 93/77/EØF omarbeides 
slik at reglene for produksjon og vilkårene for 
markedsføring av fruktjuice og enkelte lignende 
produkter blir mer tilgjengelige.

6) Direktiv 93/77/EØF bør også tilpasses Fellesskapets 
alminnelige næringsmiddelregelverk, særlig regel-verket 
for merking, fargestoffer, søtstoffer og andre godkjente 
tilsetningsstoffer.

7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt 
reklamering for næringsmidler(6), særlig artikkel 7 nr. 2 
og 5, bør få anvendelse på visse vilkår. Det bør klart angis 
når et produkt er en blanding av fruktjuice og fruktjuice 
framstilt av konsentrat, og, med hensyn til fruktnektar, 
når det er framstilt helt eller delvis av et konsentrert 
produkt. Listen over ingredienser på merkingen bør 
inneholde betegnelsen både på den fruktjuicen og den 
fruktjuicen framstilt av konsentrat som er brukt.

8) Med forbehold for rådsdirektiv 90/496/EØF av 
24. september 1990 om deklarasjon av næringsinnhold 
i næringsmidler(7), er det i visse medlemsstater tillatt å 
tilsette vitaminer i produktene definert i dette direktiv. 
Det er imidlertid ikke planlagt å utvide denne muligheten 
til å gjelde for hele Fellesskapet. Medlemsstatene kan 
derfor tillate eller forby tilsetting av vitaminer og også 
mineraler som en del av framstillingsprosessen. Under 
alle omstendigheter må imidlertid prinsippet om fritt 
varebytte innenfor Fellesskapet overholdes i samsvar 
med de regler og prinsipper som er fastsatt i traktaten.

9) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighet
sprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 kan målet om 
å fastsette felles definisjoner og regler for de berørte 
produktene og å tilpasse bestemmelsene til Fellesskapets 
alminnelige næringsmiddelregelverk ikke i tilstrekkelig 
grad nås av medlemsstatene, og kan derfor på grunn 
av dette direktivs art bedre nås av Fellesskapet. Dette 
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå nevnte mål.

10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(8).

11) For å unngå at det skapes nye hindringer for det frie 
varebyttet, bør medlemsstatene ikke vedta nasjonale 
bestemmelser for de berørte produktene som ikke er 
fastsatt i dette direktiv —

2003/EØS/49/14

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2002 av 12. juli 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 9.

(1)    EFT C 231 av 9.8.1996, s. 14.
(2)    EFT C 279 av 1.10.1999, s. 92.
(3)    EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4)    EFT L 244 av 30.9.1993, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 

av 1994.
(5)    EFT L 311 av 1.12.1975, s. 40.

(6)    EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(7)    EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40.
(8)    EFT L 184 av 7.7.1999, s. 23.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i 
vedlegg I.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan, med forbehold for direktiv 90/496/EØF, 
tillate tilsetting av vitaminer og mineraler i produktene definert 
i del I i vedlegg I.

Artikkel 3

Direktiv 2000/13/EF får anvendelse på produktene definert i 
vedlegg I på følgende vilkår:

1. a) Varebetegnelsene i vedlegg I skal være forbeholdt 
produktene som er nevnt der, og skal, med forbehold 
for bokstav b), brukes i handelen for å betegne disse 
produktene.

 b) Som alternativ til varebetegnelsene nevnt i bokstav a) 
inneholder vedlegg III en liste over særlige betegnelser. 
Disse betegnelsene kan brukes på det språk og på de 
vilkår som er fastsatt i vedlegg III.

2. Dersom produktet stammer fra ett enkelt fruktslag, skal 
navnet på denne frukten erstatte ordet «frukt».

3. For produkter framstilt av to eller flere fruktslag, unntatt 
i tilfeller der det brukes sitronjuice på vilkårene fastsatt i 
vedlegg I del II nr. 1, skal varebetegnelsene utfylles med 
en liste over hvilke fruktslag som er brukt, ordnet i fallende 
orden etter den mengde fruktjuice eller -puré som er 
benyttet. For produkter framstilt av tre eller flere fruktslag 
kan imidlertid angivelsen av de fruktslag som er brukt, 
erstattes med ordene «blandet frukt» eller en lignende 
formulering, eller med antall fruktslag som er brukt.

4. For fruktjuice som er søtet ved tilsetting av sukker, skal 
varebetegnelsen inneholde ordet «søtet» eller«tilsatt 
sukker», etterfulgt av en opplysning om høyeste tillatte 
mengde tilsatt sukker, beregnet som tørrstoff og uttrykt i 
gram per liter.

5. Tilbakeføring til opprinnelig tilstand av produktene 
definert i vedlegg I del I ved hjelp av de stoffer som er 
strengt nødvendige for å gjøre dette, skal ikke medføre 
plikt til å angi på merkingen hvilke ingredienser som er 
brukt til nevnte formål.

 Tilsetting til fruktjuice av fruktkjøtt eller celler som 
definert i vedlegg II skal angis på merkingen.

6. Uten at artikkel 7 nr. 2 og 5 i direktiv 2000/13/EF berøres, 
skal merkingen for blandinger av fruktjuice og fruktjuice 

framstilt av konsentrat, og for fruktnektar framstilt av ett 
eller flere konsentrerte produkter, inneholde opplysningen 
«framstilt av konsentrat(er)» eller eventuelt «delvis 
framstilt av konsentrat(er)». Denne opplysningen skal 
finnes i umiddelbar nærhet av varebetegnelsen, tre tydelig 
fram mot bakgrunnen og være skrevet med klart synlige 
tegn.

7. For fruktnektar skal minsteinnholdet av fruktjuice, 
fruktpuré eller en blanding av disse angis med opplysningen 
«fruktinnhold: minst... %». Denne opplysningen skal 
finnes i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Artikkel 4

Merkingen av konsentrert fruktjuice omhandlet i vedlegg I 
del I nr. 2 som ikke er beregnet på sluttforbrukeren, skal angi 
mengden av sukker, sitronjuice eller surhetsregulerende midler 
som er tilsatt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer 
i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(1). Denne 
opplysningen skal stå på emballasjen, på en etikett på 
emballasjen eller på et følgedokument.

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Uten at det berører rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler beregnet 
på konsum(2), kan bare de behandlinger og stoffer som er 
oppført i vedlegg I del II og de råstoffer som er i samsvar 
med vedlegg II, brukes til framstilling av produktene definert i 
vedlegg I del I. Dessuten skal fruktnektar være i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg IV.

Artikkel 7

De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv 
med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2:

— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige 
næringsmiddelregelverk,

— tilpasning til den tekniske utvikling.

(1)    EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/72/EF 
(EFT L 295 av 4.11.1998, s. 18).

(2)    EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 94/34/EF (EFT 
L 237 av 10.9.1994, s. 1).
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Artikkel 8

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

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 9

Direktiv 93/77/EØF oppheves med virkning fra 12. juli 2003.

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

Artikkel 10

Medlemsstatene skal innen 12. juli 2003 sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal anvendes slik at det

— fra 12. juli 2003 blir tillatt å markedsføre produktene 
definert i vedlegg I dersom de er i samsvar med 
definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv,

— fra 12. juli 2004 blir forbudt å markedsføre produkter 
som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Markedsføring av produkter som ikke er i samsvar med dette 
direktiv, men som er merket i samsvar med direktiv 93/77/EØF 
før 12. juli 2004, kan likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

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 11

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

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2001.

 For Rådet

 C. PICQUÉ

 Formann

(1)    EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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VEDLEGG I

VAREBETEGNELSER, PRODUKTDEFINISJONER OG -EGENSKAPER

I. DEFINISJONER

 1. a) Fruktjuice

   Gjærbart, men ugjæret produkt framstilt av frisk og moden frukt, fersk eller konservert ved kjøling, av ett 
enkelt fruktslag eller av en blanding av flere fruktslag, med den karakteristiske farge, aroma og smak som 
kjennetegner juice fra frukten den kommer fra. Aroma, fruktkjøtt og celler fra juice som utskilles under 
framstilling, kan tilbakeføres til samme juice.

   Når det gjelder sitrusfrukter, skal juicen framstilles av endokarpen. Limettjuice kan imidlertid utvinnes av 
hele frukten ved hjelp av egnede produksjonsprosesser der andelen av fruktens ytre deler reduseres til et 
minimum.

  b) Fruktjuice framstilt av konsentrat

   Produkt framstilt ved i den konsentrerte fruktjuicen å erstatte vannet som ble trukket ut av juicen under 
konsentreringen og tilbakeføre aromaer samt eventuelt fruktkjøtt og celler som ble fjernet fra juicen, men 
som er gjenvunnet under framstillingen av den aktuelle fruktjuicen eller av fruktjuice av samme slag. 
Vannet som tilsettes, skal ha egnede egenskaper, særlig fra et kjemisk, mikrobiologisk og organoleptisk 
synspunkt, slik at juicens vesentlige kvaliteter sikres.

   Produktet som framstilles på denne måten, skal ha organoleptiske og analytiske egenskaper som minst 
tilsvarer egenskapene i en normal juicetype framstilt av frukt av samme slag i samsvar med bokstav a).

2. Konsentrert fruktjuice

 Produkt framstilt av fruktjuice fra ett eller flere fruktslag ved fysisk fjerning av en bestemt andel av 
vanninnholdet. Dersom produktet er beregnet på direkte forbruk, skal minst 50 % av vannet være fjernet.

3. Fruktjuice i pulverform

 Produkt framstilt av fruktjuice av ett eller flere fruktslag, ved fysisk fjerning av praktisk talt hele 
vanninnholdet.

4. Fruktnektar

a) Gjærbart, men ugjæret produkt framstilt ved tilsetting av vann og sukker og/eller honning i produktene 
definert i nr. 1, 2 og 3, i fruktpuré eller i en blanding av disse produktene, og som for øvrig oppfyller 
kravene i vedlegg IV.

 Tilsetting av sukker og/eller honning er tillatt i mengder på høyst 20 % av det ferdige produkts samlede 
vekt.

 Ved framstilling av fruktnektar uten tilsetting av sukker eller med lavt energiinnhold, kan sukkeret 
helt eller delvis erstattes med søtstoffer, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 
30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(1).

b) Som unntak fra bokstav a) kan fruktene nevnt i vedlegg IV del II og III samt aprikoser benyttes, alene eller 
i blandinger, til å framstille nektar uten tilsetting av sukker, honning og/eller søtstoffer.

II. TILLATTE INGREDIENSER, BEHANDLINGER OG STOFFER

1. Tillatte ingredienser

— I samsvar med artikkel 2 kan tilsetting av vitaminer og mineraler tillates for produktene definert i del 1, 
med forbehold for direktiv 90/496/EØF.

— Aromaer, fruktkjøtt og celler som tilbakeføres til fruktjuice som definert i del I nr. 1 bokstav a), skal være 
utskilt fra den aktuelle juicen under framstillingen, mens aromaer, fruktkjøtt og celler som tilbakeføres til 
fruktjuice som definert i del I nr. 1 bokstav b), også kan komme fra fruktjuice av samme slag.

 Salter av vinsyre kan tilbakeføres bare når det gjelder druejuice.

(1)    EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3. Direktivet endret ved direktiv 96/83/EF (EFT L 48 av 19.2.1997, s. 16).
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— Når det gjelder produkter definert i del I nr. 1, 2 og 3, med unntak av pærejuice eller druejuice, er tilsetting 
av sukker tillatt

— i en mengde, uttrykt som tørrstoff, på høyst 15 g per liter juice for å regulere sur smak,

— i en mengde, uttrykt som tørrstoff, på høyst 150 g per liter juice for å gi søtsmak

 forutsatt at den samlede mengde sukker som tilsettes både for å regulere sur smak og gi søtsmak, ikke 
overstiger 150 g per liter.

— Når det gjelder produktene definert i del I nr. 1, 2, 3 og 4 er det for å regulere sur smak tillatt å tilsette 
sitronjuice og/eller konsentrert sitronjuice i en mengde, uttrykt som vannfri sitronsyre, på opptil 3 g per 
liter juice.

— Karbondioksid er tillatt som ingrediens.

 Det er forbudt å tilsette både sukker og sitronjuice, konsentrert eller ikke, eller surhetsregulerende midler som 
er tillatt etter direktiv 95/2/EF, i samme fruktjuice.

2. Tillatte behandlinger og stoffer

— Mekaniske ekstraksjonsprosesser.

— Vanlige fysiske prosesser, herunder vannekstraksjonsprosesser (in-line-prosesser) av den spiselige 
delen av andre frukter enn druer for framstilling av konsentrert fruktjuice, forutsatt at den konsentrerte 
fruktjuicen som framstilles på denne måten, er i samsvar med del I nr. 1. Bruken av visse prosesser og 
behandlinger kan begrenses eller forbys etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 2.

— For druejuice, når druene er behandlet med svoveldioksid, er avsvovling ved hjelp av fysiske prosesser 
tillatt, forutsatt at det totale innholdet av SO2 i det ferdige produktet ikke overstiger 10 mg/l.

— Pektolytiske enzymer.

— Proteolytiske enzymer.

— Amylolytiske enzymer.

— Gelatin til konsum.

— Garvesyrer.

— Bentonitt.

— Silikagel.

— Kull.

— Kjemisk inaktive filtreringshjelpestoffer og fellingsmidler (f.eks. perlitt, vasket diatomitt, cellulose, 
uløselig polyamid, polyvinylpyrrolidon, polystyren), som er i samsvar med fellesskapsdirektivene om 
materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

— Kjemisk inaktive adsorpsjonshjelpestoffer som er i samsvar med fellesskapsdirektivene om materialer 
og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og som brukes til å redusere 
innholdet av limonoid og naringin i juice av sitrusfrukter uten i vesentlig grad å påvirke innholdet av 
limonoidglukosider, syre, sukker (herunder oligosakkarider) eller mineraler.
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VEDLEGG II

DEFINISJONER AV RÅSTOFFER

I dette direktiv menes med:

1. Frukt:

 Alle frukter. I dette direktiv regnes ikke tomater som frukt.

2. Fruktpuré:

 Gjærbart, men ugjæret produkt som framstilles ved filtrering av den spiselige delen av hel eller skrelt frukt uten at 
juicen er fjernet.

3. Konsentrert fruktpuré:

 Det produkt som framstilles av fruktpuré ved fysisk fjerning av en bestemt andel av vanninnholdet.

4. Sukker:

 Til framstilling av:

a) fruktnektar:

— sukkertypene definert i rådsdirektiv 2001/111/EF av 20. desember 2001 om visse typer sukker beregnet på 
konsum(1),

— fruktosesirup,

— sukker framstilt av frukt,

b) fruktjuice av konsentrat:

— sukkertypene definert i direktiv 2001/111/EF,

— fruktosesirup,

c) fruktjuice: sukker nevnt i bokstav b) som inneholder mindre enn 2 % vann.

5. Honning:

 Det produkt som er definert i rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning(2).

6. Fruktkjøtt eller celler

 Produkter framstilt av de spiselige delene av frukt av samme slag uten at juicen er fjernet. Når det gjelder 
sitrusfrukter, betegner fruktkjøtt eller celler dessuten saftsekkene som fås fra endokarpen.

(1)    Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53.
(2)    Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47.
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VEDLEGG III

SÆRLIGE BETEGNELSER PÅ VISSE PRODUKTER OPPFØRT I VEDLEGG I

a) «Vruchtendrank»: fruktnektar,

b) «Süßmost»:

Betegnelsen «Süßmost» skal bare brukes sammen med varebetegnelsene «Fruchtsaft» eller «Fruchtnektar»:

— for fruktnektar som er framstilt utelukkende av fruktjuice, konsentrert fruktjuice eller en blanding av disse, og 
som ikke er drikkbar i naturlig tilstand på grunn av sitt høye naturlige syreinnhold,

— for fruktjuice framstilt av pærer, eventuelt tilsatt epler, men ikke sukker.

c) «Succo e polpa» eller «sumo e polpa»: fruktnektar som er framstilt utelukkende av fruktpuré og/eller konsentrert 
fruktpuré.

d) «Æblemost»: eplejuice som ikke er tilsatt sukker.

e) — «Sur ... saft», sammen med betegnelsen (på dansk) på den frukten som er brukt: juice som ikke er tilsatt sukker, 
og som er framstilt av solbær, kirsebær, rødrips, hvitrips, bringebær, jordbær eller hyllebær.

— «Sød ... saft» eller «sødet ... saft» sammen med betegnelsen (på dansk) på den frukten som er brukt: juice som 
er framstilt av disse fruktene, tilsatt mer enn 200 g sukker per liter.

f) «Äpplemust»: eplejuice som ikke er tilsatt sukker.

g) «Mosto»: synonym for druejuice.
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VEDLEGG IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FRUKTNEKTAR

Fruktnektar framstilt av

Minsteinnhold av juice 
og/eller puré (uttrykt 
i volumprosent av det 

ferdige produktet

I. Frukt med syreholdig juice som ikke er drikkbar i naturlig tilstand

Pasjonsfrukt 25

Lulo 25

Solbær 25

Hvit rips 25

Rød rips 25

Stikkelsbær 30

Tindved 25

Slåpetornbær 30

Plommer 30

Sviskeplommer 30

Rognebær 30

Nyper 40

Surkirsebær 35

Andre kirsebær 40

Blåbær 40

Hyllebær 50

Bringebær 40

Aprikoser 40

Jordbær 40

Morbær/bjørnebær 40

Tyttebær 30

Kveder 50

Sitroner og limetter 25

Annen frukt som hører til denne kategori 25

II. Frukt med lavt syreinnhold eller med mye fruktkjøtt eller kraftig aroma, med 
juice som er ikke er drikkbar i naturlig tilstand

Mango 25

Banan 25

Guava 25

Papaya 25

Litchi 25

Frukt av azeroltreet 25

Surannona 25

Nettannona 25

Søtannona 25

Granatepler 25

Kasjuepler 25

Mombin 25

Rødmombin 25

Annen frukt som hører til denne kategori 25
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III. Frukt med juice som er drikkbar i naturlig tilstand

Epler 50

Pærer 50

Ferskener 50

Sitrusfrukter unntatt sitroner og limetter 50

Ananas 50

Annen frukt som hører til denne kategori 50

 

Fruktnektar framstilt av

Minsteinnhold av juice 
og/eller puré (uttrykt 
i volumprosent av det 

ferdige produktet


