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RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF

av 20. desember 2001

om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré 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) Begrunnelsen for rådsdirektiv 79/693/EØF av 24. juli 
1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré(4) var at 
forskjellene mellom nasjonale lovgivninger om disse 
produktene kunne skape vilkår for illojal konkurranse 
som kunne villede forbrukerne og dermed ha direkte 
innvirkning på det felles markeds opprettelse og 
virkemåte.

3) Formålet med direktiv 79/693/EØF var derfor å fastsette 
definisjoner og felles regler for de berørte produktenes 
sammensetning, produksjonsforhold og merking, for å 
sikre fri omsetning av dem innenfor Fellesskapet.

4) Direktiv 79/693/EØF bør tilpasses Fellesskapets 
alminnelige næringsmiddelregelverk, særlig regelverket 
for merking, fargestoffer, søtstoffer og andre godkjente 
tilsetningsstoffer, og bør av klarhetshensyn omarbeides
 

 slik at reglene for produksjons- og markedsføringsvilkår 
for syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré 
beregnet på konsum blir mer tilgjengelige.

5) De alminnelige reglene for merking av nærings-
midler fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF(5) bør få anvendelse på visse vilkår.

6) For å ta hensyn til eksisterende nasjonale tradisjoner 
for framstilling av syltetøy, fruktgelé, marmelade og 
kastanjepuré er det nødvendig å opprettholde eksisterende 
nasjonale bestemmelser som tillater markedsføring av 
slike produkter med et lavere sukkerinnhold.

7) 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 de kan derfor på grunn 
av dette direktivs art nås bedre av Fellesskapet. Dette 
direktiv går ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå nevnte mål.

8) 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(6).

9) 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 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på produktene definert i 
vedlegg I.

Det får ikke anvendelse på produkter beregnet på framstilling 
av konditorvarer, kaker og kjeks.

2003/EØS/49/15

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67, 
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 sertifi sering), 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. 27.
(2)    EFT C 279 av 1.10.1999, s. 95.
(3)    EFT C 56 av 24.2.1997, s. 20.
(4)    EFT L 205 av 13.8.1979, s. 5. Direktivet sist endret ved direktiv 88/593/EØF 

(EFT L 318 av 25.11.1988, s. 44).
(5)    EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(6)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

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

1. Varebetegnelsene i vedlegg I skal være forbeholdt 
produktene som er nevnt der, og skal brukes i handelen for 
å betegne disse produktene.

 Betegnelsene i vedlegg I kan imidlertid også brukes som 
tillegg til navnet, og kan etter vanlig praksis brukes for 
å betegne andre produkter som ikke kan forveksles med 
produktene definert i vedlegg I.

2. Varebetegnelsene skal utfylles med en angivelse av det 
eller de fruktslag som er brukt, i fallende orden etter vekten 
av de råstoffene som er brukt. For produkter framstilt av 
tre eller flere fruktslag kan angivelsen av de fruktslag 
som er brukt, erstattes med ordene «blandet frukt» eller 
en lignende formulering, eller med antall fruktslag som er 
brukt.

3. Merkingen skal angi fruktinnholdet ved opplysningen 
«framstilt med ... g frukt per 100 g» av det ferdige produkt, 
eventuelt etter fradrag av vekten av det vann som er brukt 
ved tilberedningen av de vandige ekstraktene.

4. Merkingen skal angi totalt sukkerinnhold ved opplysningen 
«totalt sukkerinnhold ... g per 100 g», idet det angitte 
tall viser den verdi som er bestemt ved refraktometer 
ved 20 ºC for det ferdige produkt, med en margin på 
± 3 refraktometergrader.

 Det er ikke nødvendig å angi sukkerinnholdet når det 
framsettes en ernæringsmessig påstand angående sukker i 
henhold til direktiv 90/496/EØF(1).

5. Opplysningene i nr. 3 og nr. 4 første ledd skal stå med klart 
synlige tegn i samme synsfelt som varebetegnelsen.

6. Når restinnholdet av svoveldioksid overstiger 
10 mg/kg, skal dette stoffet angis på listen over ingredienser 
som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i direktiv 2000/13/EF.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Uten at det berører rådsdirektiv 89/107/EØF (2) eller 
bestemmelser som er vedtatt for å gjennomføre det, kan bare 
ingrediensene angitt i vedlegg II og råstoffer som er i samsvar 
med vedlegg III, brukes til framstilling av produktene definert 
i vedlegg I.

Artikkel 5

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 6 nr. 2:

— tilpasning av dette direktiv til Fellesskapets alminnelige 
næringsmiddelregelverk,

— tilpasning til den tekniske utvikling.

Artikkel 6

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmidler (heretter kalt «komiteen»), nedsatt ved 
artikkel 1 i beslutning 69/414/EØF(3).

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 7

Direktiv 79/693/EØF oppheves med virkning fra 
12. juli 2003.

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

Artikkel 8

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 
79/693/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.

(1)    EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40.
(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). (3)    EFT L 291 av 19.11.1969, s. 9.
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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 Brussel, 20. desember 2001.

 For Rådet

 C. PICQUÉ

 Formann
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VEDLEGG I

VAREBETEGNELSER, PRODUKTBRESKRIVELSER OG DEFINISJONER

I. DEFINISJONER

— «Syltetøy» er en blanding med passende geléaktig konsistens av sukker, pulp og/eller puré av ett eller flere 
fruktslag og vann. Syltetøy av sitrusfrukter kan imidlertid framstilles av hele frukten, kuttet i strimler og/eller 
skiver.

 Den mengde pulp og/eller puré som brukes ved framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under:

— 350 g  i alminnelighet,

— 250 g  for rips, rognebær, tindved, solbær, nyper og kveder,

— 150 g  for ingefær,

— 160 g  for kasjuepler,

— 60 g  for pasjonsfrukt.

— «Syltetøy ekstra» er en blanding med passende geléaktig konsistens av sukker og ikke-konsentrert pulp av ett 
eller flere fruktslag og vann. Syltetøy ekstra av nype og syltetøy ekstra uten frø av bringebær, solbær, blåbær 
og rips kan imidlertid framstilles helt eller delvis av ikke-konsentrert puré av disse fruktene. Syltetøy ekstra 
av sitrusfrukter kan framstilles av hele frukten, kuttet i strimler og/eller skiver.

 Følgende frukter kan ikke inngå i en blanding med andre ved framstilling av syltetøy ekstra: epler, pærer, 
plommer med stein som er vanskelig å løsne, meloner, vannmeloner, druer, gresskar, agurker og tomater.

 Den mengde pulp som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under:

— 450 g  i alminnelighet,

— 350 g  for rips, rognebær, tindved, solbær, nyper og kveder,

— 250 g  for ingefær,

— 230 g  for kasjuepler,

— 80 g  for pasjonsfrukt.

— «Gelé» er en blanding med tilstrekkelig geléaktig konsistens av sukker og juice og/eller vandige ekstrakter av 
ett eller flere fruktslag.

 Mengden av juice og/eller vandige ekstrakter som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke 
være under det som er fastsatt for framstilling av syltetøy. Disse mengdene er beregnet etter fradrag av vekten 
av det vannet som er brukt i tilberedningen av de vandige ekstraktene.

— For «gelé ekstra» skal imidlertid mengden av fruktjuice og/eller vandig ekstrakt som brukes til framstilling av 
1 000 g ferdig produkt, ikke være under det som er fastsatt for framstilling av syltetøy ekstra. Disse mengdene 
er beregnet etter fradrag av vekten av det vannet som er brukt i tilberedningen av de vandige ekstraktene. 
Følgende frukter kan ikke inngå i en blanding med andre ved framstilling av gelé ekstra: epler, pærer, plommer 
med steiner som er vanskelig å løsne, meloner, vannmeloner, druer, gresskar, agurker og tomater.

— «Marmelade» er en blanding med passende geléaktig konsistens av vann, sukker og ett eller flere av følgende 
produkter framstilt av sitrusfrukt: pulp, puré, juice, vandige ekstrakter og skall.

 Mengden av sitrusfrukt som brukes til framstilling av 1 000 g ferdig produkt, skal ikke være under 200 g, 
hvorav 75 g eller mer skal komme fra endokarpen.

— Betegnelsen «marmeladegelé» kan brukes når produktet ikke inneholder uløselig stoff, med eventuelt unntak 
av små mengder finskåret skall.

— «Kastanjepuré» er en blanding med passende konsistens av vann, sukker og minst 380 g moset kastanje (av 
Castanea sativa) per 1 000 g ferdig produkt.

II. Produktene definert i del I skal ha et innhold av løselig tørrstoff på minst 60 % bestemt med refraktometer, unntatt 
for produkter der sukkeret er helt eller delvis erstattet med søtstoffer.

 Uten at artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2000/13/EF berøres, kan imidlertid medlemsstatene for å ta hensyn til visse 
særlige tilfeller tillate de forbeholdte betegnelsene for produkter definert i del I som har et innhold av løselig 
tørrstoff på under 60 %.

III. For blandinger av frukt skal minsteinnholdet fastsatt i del I for de forskjellige fruktslagene reduseres i forhold til 
den prosentandel som er brukt.
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VEDLEGG II

Produktene definert i vedlegg I kan tilsettes følgende ingredienser:

— honning som definert i rådsdirektiv 2001/110/EF av 20 desember 2001 om honning(1): i alle produkter som hel 
eller delvis erstatning for sukker,

— fruktjuice: bare i syltetøy,

— juice av sitrusfrukter: i produkter framstilt av andre fruktslag: bare i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra,

— juice av røde frukter: bare i syltetøy og syltetøy ekstra framstilt av nyper, jordbær, bringebær, stikkelsbær, rødrips, 
plommer og rabarbra,

— rødbetjuice: bare i syltetøy og gelé framstilt av jordbær, bringebær, stikkelsbær, rødrips og plommer,

— eteriske oljer av sitrusfrukter: bare i marmelade og marmeladegelé,

— matoljer og matfett som skumdempende middel: i alle produkter,

— flytende pektin: i alle produkter,

— skall av sitrusfrukter: i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra,

— blader av Pelargonium odoratissimum: i syltetøy, syltetøy ekstra, gelé og gelé ekstra framstilt av kvede,

— brennevin, vin og sterkvin, nøtter, aromatiske urter, krydder, vanilje og vaniljeekstrakter: i alle produkter,

— vanillin: i alle produkter.

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

A. DEFINISJONER

 I dette direktiv gjelder følgende definisjoner:

1. Frukt:

— frisk, sunn frukt, ubedervet, med alle viktige bestanddeler i behold og tilstrekkelig moden til å brukes, etter 
rensing, renskjæring og fjerning av topp- og stilkparti,

— i dette direktiv anses tomater, de spiselige delene av rabarbrastilker, gulrøtter, søtpoteter, agurker, gresskar, 
meloner og vannmeloner som frukt,

— med «ingefær» menes den spiselige roten av ingefærplanten, konservert eller fersk. Ingefær kan være 
tørket eller konservert i sukkerlake.

2. Fruktpulp (pulp):

 Den spiselige delen av hele frukten, eventuelt uten skall, skinn, frø, kjerner o.l., skåret i stykker eller knust, men 
ikke moset til puré.

3. Fruktpuré (puré):

 Den spiselige delen av hele frukten, om nødvendig uten skall, skinn, frø, kjerner o.l., moset til puré ved siling 
eller en lignende prosess.

4. Vandige ekstrakter (av frukt):

 Vandige ekstrakter av frukt som, med forbehold for det svinn som er uunngåelig under vanlig framstilling, 
inneholder alle vannløselige bestanddeler i den frukten som brukes.

5. Sukker

 Tillatt sukker er:

1. sukkertypene definert i direktiv 2001/111/EF(1),

2. fruktosesirup,

3. sukker framstilt av frukt,

4. brunt sukker.

B. BEHANDLING AV RÅSTOFFER

1. Produktene definert i del A nr. 1, 2, 3 og 4 kan behandles på følgende måter:

— varme- eller kuldebehandling,

— frysetørking,

— konsentrasjon, så langt det er teknisk mulig,

— med unntak av råstoffer til framstilling av produkter som betegnes som «ekstra»: bruk av svoveldioksid 
(E 220) eller dets salter (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 og E 227) som hjelpemiddel ved framstillingen, 
forutsatt at grenseverdien for svoveldioksid fastsatt i direktiv 95/2/EF ikke overskrides i produktene 
definert i vedlegg I del I.

2. Aprikoser og plommer som skal brukes til framstilling av syltetøy, kan også behandles med andre 
tørkeprosesser enn frysetørking.

3. Skall av sitrusfrukter kan konserveres i saltlake.

(1)    Se EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53.


