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I.

l.

BEGRUNDELSE

BEGRI.'NDELSE AF FORSLAGET I.JD FRA NÆRI{EDSPRINCIPPET

Hvilke fornrål her dcn påtænkte hendling oct i lyset ¡f EF's forpligtclscr?

På Det Europæiske Råds Edinburgh-møde i december 1992 noterede stats- og

regeringscheferne sig at Kommissionen havde til hensigt at benytte nærhedsprincippet

tif at forenkle en række eksisterende retsforslcrifter hvis bestemmelser var for
detaljerede og som kunne erstattes af direktiver der lun skulle fastlægge de

væsentlige la¿v der ville være nødvendige for at sikre varernes frie omsætning inden

for EF(l).

Denne retningslinje er blevet bekræftet på Det Europæiske Råds møder i Bruxelles i
1993 og Cannes 1994.

På levnedsmiddelområdet omfatter forenklingen syv direktiver om:

- kakao- og chokoladevarel2)
- visse former for sukkel3)
- honning{al
- frugtsaft og visse lignende produktel5)
- konserveret, helt eller delvis inddampet mælk(6)

- kaffeekstrakter og cikorieekstraktelÐ
- mannelade og gelé samt kastanjecreme(t).

Formålet med de her forelagte direktivforslag er at op$lde de forpligtelser som

Kommissionen indgik under Det Europæiske Råds møde i Edinburgh.

Hører den påtænkte h¡ndling under EF's enekompetencg cller er der t¡le om en

kompetence som EF dcler med medlemsst¡terne?

Den hører under EF's enekompetence, men en række specifikke fakultative
bestemmelser er overladt til medlemsstaternes kompetence.

Formandskabets konklusionø; del d bilag 2, putrl<t 2,

Rådets direktiv 731241[EØF af z4.juli 1973, EFT nr. L 45 af 19.2.1975, s.21.
Rådets direktiv 7314371E;øß af 11. december 1973, EFT n¡. L 95 af 5.4.1974, s. 57.

Rådets direktiv 74t409tE;ØF af 22.juli 1974, EFT nr. L 2Zl af 12.8.1974, s. 10.

Itådets direhiv 93l77lEØF af 21. sepæmber 1993, EFT nr.L',44 af 30.9.1993,s.23.
I{ådets direktiv 76lllSlEøF af 18. december 1975, EFT nr.L24 af 30.1.1976, s. 49.

Rådets direkÍiv 771436tF;ØF af 27 . juttr 1977, EFT'nr. L 172 af 12.7 .1977, s. 20.
Ilådets direktiv 7916931F;ØF af 24.juli 1979, EFT nr. L 205 af 13.8.1979, s. 5.

(l)

Q)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



3. Ev¡d er problemets EF-dimension (f.elc. hvor mange medlemsst¡tcr berøres

her¡f, og hvorledes er problemet hidtil blevet behendlet)?

I disse syv direktiver definerede man en række varer, for hvilke der blev fastlagÊ

passendavarebetegnelser, fælles regler om deres sammensætning; om fremstillings-

metoder, om emballering og om mærknin& så de kunne omsættes frit inden for EF.

De syv direktiver blev vedt4get mellem 1973 og 1980 og stammer altså frafør der var

noget der hed 'den nye metode', som Kommissionen har fulgt siden den i 1985

udsendte en meddeletse(e) der for levnedsmiddelområdet foreslog at retsakÍerne ikke

længere la¡n skulle omfatte en enkelt kategori af produkter, men omfatte væsentlige

k¡av til levnedsmidler i almindelighed. For så vidt angår de forhold der ikke var

omfattet af EF-regler om varernes sa¡nmensætning, skal EF-domstolen retspraksis,

herunder specielt princippet om gensi{ig anerkendelse, lægges til grund for va¡ernes

frie omsætning.

Som opfølgning af konHusionçrne fra Edinburgh-mødet i Det Europæiske Råd ha¡

Kommissionen gennemført en bred høring af delegerede og eksperter fra
medlemsstaterne og de berørte erhvervskedse. Et flertal udtalte sig herunder for at

bware de "vertikale" direktiver i en forenklet form uden at udvise større iver efter en

fundamental omlægning af teksterne.

På grundlag af resultaterne af disse høringer ha¡ Kommissionen taget fat på

forenHingen ud fra følgende kriterier:

- De syv berørte tekster omformuleres og tilpasses de generelle bestemmelser for
alle levnedsmidler der er vedtaget senere. Det drejer sig bl.a. om reglerne for
mærkning af levnedsmidleq levnedsmiddelhygiej ng tilsætningsstoffer, foru-
rening ekstralctionsmidler qg materialer der kommer i kont¿kt med levneds-

midler.

' r De vertikale direkriver tilpasses til udviklingen siden de trådte i kraft, både

hvad angår teknologiske processer og forbrugernes smag. I denne forbindelse
er der i hvert forslag indsat en artikel om en hurtig tilpasningsprocedure det
skal la¡nne tage højde for den tekniske udvikling. Her følges p¡oceduren for -konsultationer mellem Kommissionen og medlemsstaterne som fastlagt i
afgørel*, 87 I 37 3 lEØEQo' .

- Der udgår en række bestemmelser som anses for forældede på baggrund af
erfaringerne og den almindelige udvikling i EF-retten.

(e) C¡ennemførelsen af det indre marked: EF-lovgivning om lermedsmidler,

KOM(85) 603 endelig udg. af 8.11.1985.(r0) EFT nr. L 197 af 18.7.1987, s.34.



- Bestemmelserne om emballering af nogle af de va¡er der er omfattet af

vertikale direlriver (chokolade, sukkø, katreeksnakt), udgår for at give

mulighed for at undersøge spørgsmålet om varespelctret i en større sa¡nmen-

hæng. ^

- I overeru¡stemmelse med direktivet om mærkning og P.rffntltignsmåder for

lermedsmidler, har man i de vertikale direktiver også udeladt de bestemmelser

der regulerer mærkningen af levnedsmidler der ikke er bestemt til den endelige

foúruger.

l. Iûn problemct løscs mect efÍektivt af EF ellcr ¡f medlem¡¡t¡terne?

Af de ovenfor anførte grunde mener Kommissionen at det er nødvendigt at forenkle

EF-reglerne.

5. Evilke ydertigere konLete fordele er forbundet med dcn h¡ndling EF påtænker,

og hvei vil omkostningerne være ved ¡t forholde sig passiv?

Med disse forslag sløl det sikres at EF op$lder sin forpligtelse til regelforenkling i
lyset af nærhedspïncippet. Dette indebærer at retsakterne bør konsolideres for at opnå

større g.nnemsÈueüglred, og àt en række uoverensstemmelser, der sþldes den

samtidþ forekomst af horisontale og vertikale bestemmelser for de pågældende varer,.

rydde ú vejen. Dezuden vil de nye røstekster give mulighed fo1 e1 mere præcis

fãrtolkning af ¿. ru.,rttative bestemmelser som stadig forekommer i visse direktiver,

især på l**u* af domstolens praksis med hørsyn til gensidig anerkendelse.

6, Evilke hendlingsmuligheder h¡r EF?

Kommissionen foreslår at de vertikale direktiver afskaffes og erstattes af nye direktiver

fra Europa-Pa¡lamentet og Rådet.

7. Er det nodvendigt med ens¡rtede forskrifter, eller er det tilstrækkeligt at opstille

de gencrellc måi¡ et direktivr sotn derefter gennemføres af medlemsstaterne?

' Som bemærkst i det foregående er det nødvendigt at vedtage EF-regtq for de her

omhurdlede varer, men iegterne skal begrænses til de væsentlige kav der er

nødvendige for at sikre det fælles markeds funktionsevne. I de andre tilfælde skønnes

da tilstrãtcketigt at henvise til de generelle regler for alle lwnedsmidler.

For visse andre aspetter indeholder direltivforslagene fakultative bestemmelser som

det skal overlades til medlemsstaterne at iværksætte.

N. GENNEMGAI.IG AF DIREKTTVERNE

De syv forslag til vertikale direktiver er bygget op efter et fælles skema" der omfatter den dis-

posiúve del õg et bilag. Den dispositive del omfatter især bestemmelser om anvendelses-

ämrådet, om ñ'vad der-skal stå på etiketterne og om udvalgsprocedurør. Bilaget indeholder

definitioner på og betegnelser for varerne og bestemmelser om deres sammørsætning.



Foruden de generelle bønærkninger i afsnit I.3 skal der her fremsættes et par bønærkninger

om hvert direktiv.

l. Direktivforsleg om k¡k¡o- og chokol¡dcv¡rer

Med dette forslag sker der en forenHing af de 28 kakao- og chokoladevarer der er defineret

i direktiv WzlllEØF. Bestemmelserne om råvarer og "mellem-råviuer" udgår. Deres

Uety¿ning angår hovedsagelig forholdet mellem producenter; de omfatter i*ke væsentlige krav.

Spørgsmålet om ulendelse af andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør i fremstillingen

af chokolade har værst specielt undersøgt.

Efter løsningen i direktiv 731241ßør har medlemsstaterne muliglred fo¡ at beslutte hvilke

andre u.gutriitrk fedtstoffer end kakaosmør der kan anvendes i fremstillingen af chokolade,

indtil spãrgsmålet er blevet harmoniseret på EF-plan . | 1973 gialdt d:ry. undtagelse for tre

medlemsstãter, Det Forenede Kongerige, Iriand og Danmarþ med op til 5 vægþrocent. I 1984

iotJ.g¿. Kommissionen Rådet d'¿¡irttirrrotslafttr om harmonisering, som imidlertid ikke

bley til noget.

Nu er der kommet yderligere fire medlemsståter til som tillader brug af kakaosmørerstatning'

nemlig Porhrgal, Østrig, Sverige og Finland. I

Ved udformningen af dette forslag har Kommissionen wrderet alle de interesser der står på

spil, og alle asfekter af problemõ ¡¿¿r ud fra hensynet til ma¡kedets funkfionsevne og ud

fra EF's inte,rnationale iorpliglelser, især i medfør- af den internationale kakaoaftale. På

grundlag af nærhedsprincippeioverlades det til medlemsstaterne at afgøre om der må bruges

ädt vãgaabilske fe¿stotrór end kakaosmør i deres nationale produktion'

Denne valgmulgihed begrænses dog af to betingelser:

' Der må højst tilsættes 5o/o af da færdige produkts vægt'

- Varen må ikke indeholde mindre kakaosmør ogtør kakao fastsat i direktivet.

For at sikre det indre markeds e¡rhed skal enhver chokoladevare der henhører under direktivets

anvendelsesområde, kunne omsættes inden for EF under de varebetegnelser der fremgår af

Uitaget til direktivet. Dette princip gælder også for chgkoladevarer der indeholder vegetabilske

fedJtoffer i overensstempelse med national lovgivning'

Af henqyn til forbrugeroplysningen og for at undgå enhver 
-uklarhed 

med hensyn til en vares

sammensætning gøt-ditiktivet ãet tif en forpli4ã_lse- al o!-lyse varens ingredienser efter de

;;;tb trgl.ífä mærkning af levnedsmidl€ri direktiv 7glllztBØF af 18. dece'mber 1978,

særlig artikel 6.

Derudover må forbrugeroplysningen styrkes for så vid! angår 09 gnoJcoJ.aAevarer der

indeholder andre u"g"ãbitrité fedsiotrer ónd kakaosmør. Disse varer skal ydgfigere mærkes

med en klar, neurdog objektiv oplysning om at de indeholder sådanne stoffer.

KOM(83) 787 ørdelig udg., EFT w. C 32 af 7.2.1984, s' 3'
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Endelig kan producenter og distibutører af chokoladevarer der ikke indeholder sådanne

u.g.tubilrke fedstoffer i overensstemmelse med direhiv Tg/llAEØF lade varemærkningen

inõeholde en udtrykkelig oplysning om at der ikke er brugt sådanne fedstoffer i varen, for så

vidt dette ik*e kan vildlede køberen.

Hvad angår overholdelse af direktivets kriterier for sammensætningen, vil Kommissionen

holde øjð med at EF-direktiverne anvendes korrekt i den offrcielle levnedsmiddelkontrol.

Dezuden har Kommissionen iværksat €û program for udarüejdelse af analysemetoder der kan

bruges til at konfollere om direktivets sammerisætningskriterier overholdes.

2. DircktMorcleg om vigse former for sukkcr

Med forslaget tilpasses direktiv 7314371F;øF til direhiveme 78/l l2[EØF om mærkning af
levnedsmidl er, 89ll}7lBggoz) om tilsætningsstoffer med særdirektiver samt 85/591/EØF om

analysemetodeÉ3).

Sofn nævnt unde,r punkt I.3 ovenfor er direktiv 7314371F;ØF s bestemmelser om foremballage-

størrelser udgået.

.t3. DirektMorsleg om honning

Forslaget afskaffer den undtagelsesbestemmelse i direktiv 7414091F;ØF som giver medlems-

staterne lov til at betegne indusfi- eller bagerhonning som honning. Da disse varer ikke har

alle de egenskaber som direhivet beskiver, bør de have en anden betegnelse end blot

'honning' så konlunenceforwidning og vildledning af forbrugerne undgås.

Som meddelt i oplægget om situationen i europæisk landbrug(¡n) vil Kommissionen tilsþnde
de berørte erhvervskredse til at udarbejde harmoniserede analysemetoder der giver mulighed

for at kontrollere overholdelsen af de kvaliAtive specifikationer for forskellige slags honning

som sþldes deres botaniske eller geografïske oprindelse.

4. Direktivforcleg om frugús¡ft og vissc lignende produkter

Med dette forslag tilpasses direkriv g3l77lEØF til direktiverre 79/ll2tBØF om mærkning af
levnedsmidler, g3l4SlEØF om fremstilling af nektar uden tilsætning af sukker eller honning,

891 107 lEøF orn ülsætringsstoffer med særdirelrtiver.

Som anført i punkt I.3 vil Kommissionen desuden sørge for ikke at brernse anvendelien af
ny teknik. Derfor gives der i dette forslag mulighed for at tage udvalgsproceduren i brug for
ai undersøge om bestemte processer og ffsiske behandlinger kan begrænses eller forbydes.

(12, EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 89.(t3) EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 85.(r4) KOM(94) 256 endelig udg. af 24.6.1994. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og

Europa-Parlamentet.



Da der ingen EF-regler er for anvendelse af vitaminer i levnedsmidler, indeholder dette

forslag stadig, i artiiel 2, den mulighed der allerede var der i direktiv 93l77tEØF, for at

overla?e ¿et til medlemsstaterne at vælge om de vil tillade tilsætning af vitaminer til de

berørte varef.

5. Direktivforslag om konserÏeret mælk

Med dette forslag tilpasses direktiv TílllStEØF især til direkÍiverne 79lll2l6ØF om

mærkning af levneãsmídler, S9/l.07lEØF om tilsætningsstoffer og92l46lEØF(r5) om sundheds-

bestemmãlser for produktion og afsætning af rå mælh varmebehandlet mælk og

mælkebaserede produkter.

I forslagets bilag2 er listen over særlige baegnelser blevet ændret for at tage hensyn til de

betegnelser der faktisk benyttes på markedet i de forskellige medlemsstater.

Ligesom ved det fonige direktivforslag har vi opretholdt medlemsstaternes mulighed for at

fifade tilsætning af vitaminer til de berørte varer, eftersom der ikke findes nogen EF-regler

desangående.

6. Direktivforsl¡gom kaffeekstrakterogcikorieekstrekter

Forslaget tilpasser direktiv 7714361F;ØF til især direktiverne 7glllzlBØF om mærkning af '

levnedsmidler, 89/l07lEØF om tilsætningsstoffer, S8/3441F;ØF[6' om ekstraft:tionsmidler,

S5 I 59 I lEØE om analysemetoder og 93 I 43 lEØF om levnedsmiddelhygiej ne(tÐ.

Direktiv 7714361FlØF s bestemmelser om foremballagestørrelser for varerne er udgået.

7. Direktivfo¡slag om marmel¡de m.v.

I dette forslag defineres "marmelade, ekstra", "marmeladegelé" og "marmeladegelé, ekstra"

for at tage hensyn til nye produkter på markedet.

Efter direkti v 791693t8ØF skal de omfattede varer indeholde mindst 60% opløseligt tørstof,

i alt væsentligt sukker. Medlemsstaterne har dog lov til at benytte de betegnelser som

direktivet ha¡ afsat til dette formål, til varer med mindre opløseligt tørstof i end 60%. Under

al{e omstændigheder skal det samlede sukkerindhold angives på etiketten

tløringerne har vist at de mange forskellige fabrikationsmetoder der benyttes i
medlemsstaternê, WÍ det umuligt at gennemføre en total harmonisering på dette punkt.

Kommissionen mener derfor at dette spørgsmål i Edinburgh-mand¿tets ånd kan overlades til
medlemsstaterne hvis ba¡e det samlede sukkerindhold står på etiketten.

(ti) EFT nr. L 268 rf 14.9.1992, s. L(16) EFT nr. L 157 af 24.6.1988, s. 28.(rÐ EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 93.
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om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

EUROPA-PARLAMENTET OG NÅOBT FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 À

under henvisning til forslag fra Kommissionen(r),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 189 B(3), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet for alene

at tage hensyn'til de væsentli[e krav, som skal opfyldes af de produkter, s91 omfattes af de

pagæíaenae direkriver, så de-kan bevæge sig frit i det jndre marked, hvilket er i overens-

steinmelse med konkiusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den ll.og
12. decemb er l991,bekræftet i konklusionetne ita Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den

10. og 11. december 1993;

der bør drages omsorg for kvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre d9l

mere tilgængelig i ovãrensstemmelse r.J i"tningslinjerne i Rådets reiolution af 8' juni 1993@;

begnrndelsen for Rådets direktiv 73l24lÆlØr af z4.juli 1973 om tilnærmelse af medlems-

starærnes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum(5), senest ændret ved

direktiv ggl344tilØF(6), var, at forsfelle mellem de nationale lovgivninger om visse former for

t uLuo- og chokoladevarer kunne hindre disse produkters frie bevægelighed, og disse forskelle

havde deimed en direkte indvirkning på fællesmarkedets etablering og funktion;

direktiv 73l24ttEØF har derfor haft til formål at defrnere kakao og chokoladevarer 9s on$l\e

fælles regler for samme¡sætning, pataring og mærkning af produkferne og for disses

(l)

(2'

(3)

(4)

(5)

(6)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr. C 166 af 17.6.1993, s. l.
EFT nr. L 228 af 16.8.1973, s.23,
EFT nr. L 142 af 25.5.1989, s. 19.

10



fabrikationskarakteristika for at sik¡e deres frie bevægelighed inden for EF;

de pågældende defrnitioner og regler bør ændres, for at der kan tages hensyn til den tekniske

udviHing og til udviklingen i forbrugernes smag, samt omarbejdes for at tilpasse dem til den .

almindelige fællesskabslovgivning, der gælder for alle levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om

mærkning, sødestoffer og andre tilladte tilsæüringsstoffer, ekstakfionsmidler og analysemetoder;

af klarhedsgnrnde bør det pågældende direktiv omarùejdes;

det er i visse medlemsstater tilladt at anvende op til 5o/o alrdre vegetabilske fedtstoffer end

kakaosmør i chokoladevarer;

i medfør af proportionalitetsprincippet, som er udtrykt i tralfatens artikel 3 B, stk. 3, og under

hensyn til de forskellige nationale fremstillingstraditioner skal medlemsstateme have mulighed

for at beslutte, at sådanne andre vegetabilske fedtstoffer kan anvendes i deres indenlandske

produktion på de i dette direktiv fastsatte betingelser;

for at silae det indre markeds enhedsprægbør enhver chokoladevare, der falder ind under dette

direktivs anvendelsesområde, kunne markedsføres i EF under de varebetegnelser, der fremgår af
bestemmelserne i bilaget til dette direktiv;

i henhold til de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidleç der er fastsat i Rådets

direktiv TglllzlBØF(1 senest ændret ved Kommissionens direktiv 93llO2lEØF(8), særlig artikel 6,

er en angivelse af ingrediens€rne i chokolade obligatorisk, hvilket siker en korrekt

forbrugeroplysning;

i henhold til nævnte direktiv er en bemærkning om ikke-anvendelse af fedtstoffer mulig, hvis den

ikdce vildleder forbrugerne;

for så vidt angår chokoladevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer, bør der sik¡es en

korrekt, neutal og objektiv forbrugeroplysning om produltets sammensætning ved lnjælp af en

supplerende angivelse i mærkningen ud over ingredienslisten;

det indre markeds udvikling siden vedtagelsen af direkriv 73l24LlEØF giver mulighed for at

medtage "sød chokolade" under "mørk chokolade";

den i direktiv 73l24ltBØF fætsatte undtagelse, ifølge hvilken Det Forenede Kongeri 8e aglrh¡rd
på deres territorium kan tillade anvendelse af betegnelsen "mælkechokolade" for "lys mælke-

chokolade", bør opretholdes;

(7, EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. l.(8) EFT nr. L 291 af 25.11.1993, s. 14.
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Kommissionen bør have kompetence til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en procedure

i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå" at der opstår nye hindringer.for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne aftrolde .

sþ fra at îáage u.ir*rórrer for dã pågældende produkter, der er mere detaljerede, eller som

ikke er hjemlet i dette direktiv '

I,JDSTEDT FØLGENDE DIREKTTV:

Artikel I

Dette direktiv gælder for kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum som fastsat i bilaget.

tutikel 2

Medlemsstaterne ka¡r tillade, at der til de chokoladevarer, der er defrneret under bilagets punkt A¡

2,3, 4, 5,7 og8, tilsættes andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør. Denne tilsætning må

if.te ouetsti g"-säaf færOigvaren eftel fradrag af den samlede væg¡ af de wÅge spiselige stoffer,

der eventuelt er anvendt i overensstemmelse ãed bilagets punkt B, og uden at mindsteindholdet

af kakaosmør eller kakaotørstof reduceres

Chokoladevarer, der i henhold til stk. 1 indeholder andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør,

kan markedsføres i alle medlemsstater på betingelse af, at deres mærkning som omhandlet i

.rtit i 3 suppleres r.d .n klar, neutral óg objehiv angivelse af tilstedeværelsen'af disse stoffer

i færdiryaren ud over ingredienslisten.

tutikel 3

Direktiv TgnlzlFjØF anvendes for de i bilaget nævnte produkter med følgørde undtagelser:

l) Varebetegnelserne i bilaget er forbeholdt de i bilaget nævnte produkter og skal benyttes

i handelen for at betegne døn.

De pågældende varebetegnelser kan dog anvendes supplerendg og.i overensstemmelse

tnø rÉf. og brug for at'betegne andre produkter, som ikke kan forveksles med de i

bilaget definerede Produher'

2) Når de produkter, der er defineret i bilagets 
-P-unkt 

A: 2' 3, 4, 5, 6 og 9' sæ1S99 i-' 
blandinger, kan deresvarebetegnelsererstattes afbetegnelsen "blan-dede chokolader", eller

',blandùe Sldte chokolader,'ãler en lignende b*egnelse. I så fald er ingredienslisten

fælles for samtlige de produkær, der indgår i blandingen'
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3) Mærkningen af de kakao- og chokotadevarer, der er defineret i bilagets punkt A: l, 2, 3
og 4, skal oplyse om det samlede kakaotørstofindhold ved angivelsen "kakao: ...o/o min."

4) For så vidt angår bilagets punh A.l.b), skal mærkningen angive mængden af tilsat sukker
ogleller indholda af kakaosmcr.

5) Varebetegnelserne "mørk chokolade", "mælkechokolade" og "overtrækschokoladen, som
omhandlet i bilaget, kan suppleres med angivelser eller betegnelser, der vedrører
kvaliteten, når produkterne indeholder:

- for mørk chokolades vedkommende: mindst 43% kakaotørstof, heraf mindst
26%o kakaosmør

- for mælkechokolades vedkommende: mindst 3U/o kakaotørstof og mindst
18% mælk eller helt eller delvis inddampet sødmælk, helt eller delvis skummet
mælk, fløde, heltellerdelvisinddamp*fløde smørellermælkefedt, heraf mindst
4,5% mælkefedt

for overfækschokolades vedkommende: mind st lÍ%affedtet kakaotørstof.

Artikel 4

Medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de omhandlede produkter,
der er mere detaljerede, eller som ikke er hjemla i dette direktiv.

Artikei 5

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler,
samt til den tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 6.

Artikel 6

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt "udvalget",
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som
formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalgd ü udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan
fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved
afstemning

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; den¡dover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at
dens holdning indføres i mødeprotokollen.
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Kommissionen tager størst mulig þensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,

hvorledes den har tsget hen:yn tit fts u.fta¡]:: 
,

Artikel 7

Direktiv 73t24ll$ØF ophæves med virkning fra den l. januar 1998.

Henvisninger til nævnte direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv'

Artikel 8

Medlemsstaterne sætter senest den l. januar 1998 de nødvendige love og 
-administrativeÑet;;;üi kl..n for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i bilaget defrnerede produher, der er i overensstemmelse med

defrnitionerne og bestemrräe-e i dette direktiv, tillades fra den l. januar 1998

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes

fra den l. juli 1998.

Dog er mækedsføring af produkfer, som ikke er i overensstemmelse med dette direlfiv, men som

er mærker i overensõemmelse meá direktiv 73l24ltBØF inden den l. januar 1998 tilladt, indtil

lagrene er opbrugt.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal d9 indeholde en henvisning til dette

diiektiv, eller de skal ved oÉentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning' De nærmere regler

for denne henvisning fastsættes af medlernsstaterne'

Artikel 9

Dette direkfiv træder i ¡¡.aft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende.

Artikel l0

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegn
Formand

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

PRODUI(TERNES BETEGIITELSER DEFINTTIONER OG I(ARAKTERISTISKE
EGENSKABER

À Definitioner og betegnelser

L Kohøopulvø, hahao

betegner det produkt, der fremkommer ved forarbejdning til pulver af
kakaobønner, efter at disse er renset og befriet for skaller samt brændt, og som -

med forbehold af lita b) - indeholder mindst 20Yo tr,akaosmør, beregnet efter

vægten af ørstof, og højst 9% vand

denne bAegnelse kan dog suppleres med betegnelser, der henviser til
tilstedeværelsen af sukker ogleller sødestoffer ogleller ø nedsat kakaosmørindhold.

Morh choholodc eller choholod¿

betegner dø produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter og sukker ogleller
sødestoffer, og som. - med forbehold af litra b) - indeholder mindst

31o/okakaotørstof i alt, heraf mindst 18% kakaosmør og mindst 14% affedtet
kakaoørstof

hvis denne betegnelse suppleres med ordene:

- "krymmelr' - ttfltger": skal produktet i form af krymmel eller flager

indeholde mindst 32Yokakaotørstof i alt, heraf mindst 12%kakaosmør og

mindst 14% affedtet kakaotørstof

- "overtrækr': skal produhet indholde mindst 35% kakaotørstof i alt, heraf

mindst 3l% kakaosmør og mindst 2,5Yo aîledtet kakaotørstof

- "G¡anduia": skal produktet indeholde mindst 32o/okakaotørstof i alt, heraf
mindst l8% kakaosmør, mindst 8% affedtet kakaotørstof og mindst

20o/o findelte hasselnødder

- "pulver": skal produktet være en blanding af kakaopúlver og sukker

ogleller sødestoffer med et indhold af kakaopulver på mindst 32o/o

- "drik": skal produktet bestå af en blanding af kakaopulver og sukker

ogleller sødestoffer med et indhold af kakaopulver på mindst 25Yo.

b.
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3. Mdkcclrokorode

a. betegner det produkt, der er fremstillet af kakao, sukker ogleller sødestoffer og

:tt ïii];:#ï,,; 
med rorbehord ar ritra b) - indehorder:

mindst 140/o mælk eller helt eller. delvis inddampet sødmælk, helt eller

delvis skummet mælk, fløde,helt eller delvis inddampet fløde, smør eller

mælkefedt

mindst 2,5o/o afledtet kakaotørstof

mindst 3,5% mælkefedt

og mindst 25% fedtstof i alt

b. hvis denne betegnelse suppleres med ordene: '

,Hffij;;;iîår;;fr 'äli$:'ll*i'"i*-guff L'i':".li"ii
eller delvis inddampet sødmælk, helt eller delvis skummet mælk, fløde,

helt eller delvis in¿dampet f|øde, smør eller mælkefedt samt mindst

12% fedtstofi alt

"overffik't skal produktet indeholde mindst 3l% fedtstof i alt

;:,'#1ïä*i,ruH:îi:î1îi:1hîiffJå'*#i'åilli,,i'i:,îi;
eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt samt mindst

I 5% findelte hasselnødder

Nfu i denne betegnelse ordet "mælk" erstattes med:

'Iløde'l skal produktet indeholde mindst 5,5% mælkefedt

'blümmcûndk": må prgduktet indeholde højst lYo mælkefedt'

c. Det Forenede Kongerige og Irland kan inden for deres område tillade anvendelsen

af betegnelsen ',mãlkúhoiolade" til at betegne det i punkt 4 nævnte produkt.

4. Lys mdhecløkolde '

betegner det produkt, der er fremstillet af kakao, sukker ogleller sødestoffer og mælk eller

mælkeProdukter, og som indeholder:

- min dst z[o/okakaotørstof i alt
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- min dst 20Yo mælk eller helt eller delvis inddampet sødmælh helt eller delvis

skummet mælh îløde, helt eller detvis inddampet f7øde, smør eller mælkefedt

- min dst 2,5o/o affedtet kakaotørstof

- mindst 5o/o mælkefedt.

- og mindst 25% fedtstof i alt.

5. Hvid chokolade

betegner det produkt, der er fremstillet af kakaosmør, mælk eller et mælkeproduh, lo|t
af sukker ogleller sødestoffer, og som indeholder mindst 20o/o kakaosmør og mindst

l4Yo mælk eller helt eller delvis inddampet sqdmælk, helt eller delvis skummet mælk,

fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt, heraf mindst

3,5olo mælkefedt.

6. Fylú choholade

betegner det E/ldte produkt, overtrukket med et af de under punkt 2, 3, 4 eller 5

definerede produkter, som udgør mindst 25% af vafens samlede vægt.

Denne bestemmelse gælder dog ikke Sldet i $rldt chokolade eller produkfer, hvis indre

består af en bageri-, konditor- eller biskuiware eller konsumis'

7. Chocolole a Ia tazt

betegner det produkt, som er fremstillet af kakaoprodulÍer, sukker ogleller sødestoffer

samt mel eller stivelse af hvede, ris eller majs, og som indeholder mindst

35o/o kakaotørstof i alt, heraf mindst 14% atredtet kakaotørstof og mindst l8% kakaosmør

og højst 8% mel eller stivelse.

8. Chocolde famìlíør a lø tøzt

betegner det produkg der er frernstittet af tataoprodukfer, zukker ogleller sødestoffer samt

mel âler stivelse af hvede, ris eller majs, og som indeholder mindst 30o/o kakaotørstof i
alt, heraf mindst 12% atrdtetkakaotørstof og mindst 18% kakaosmør og højst 18% mel

eller stivelse.

9. Dæsøtchokoldde

betegnø da produkt af størrelse som en mundfuld, der består af:
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- enten $ldt chokolade

- eller en sammensætring eller blanding af chokolade som defineret under punkt 2'

3, 4 eller 5 õ;üõ.' spiserige ¡õtrer, forudsat at chokoladen udgør mindst

25% af Produktets samlede vægt'

Till¡dte fekult¡tive ingredienser

Tilsening af sPiselige stoîer

Til de chokoladevarer, der er defrneret under punkt Ã: 2,3, 4,5,7 og 8, kan tilsætteS

andre spiselige stoffer, jf. dog artikel 2'

Dog er tilsætningen af:

- animalske fedtstoffer og tilberedningø heraf, som ikke udelukkende stammer fra

mælþ samt af aromatiúe forbindelier, hvis smag minder om smagen af naturlig

ohokolade eller af mælkefedt, forbudt

- mel eller stivelse kun tilladt for de under punkf A: 7 og 8 defrnerede produkter'

Mængden af disse tilsatte spisetige stoffer må ikke overstige 40% af færdiryarens samlede

vægt, 
t

BçfegniFg ef Procenter

De mindsteindhold, der er fastsat under punkt A', 2,3, 4, 5,7 og 8, beregnes efter fradrag

.f urgt n af de under punkt B omhandlede tilsætningsstoffer.

For så vidt angår de under punkt A: 6 og 9 defrneredg.nrgduher, beregnes indholdet af

"tot 
otr¿. i fo:rhold til færdiryarens samlede væg¡ inklusive ffldet'

ç-
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eól0113 (CNS)

Forslag til
RÅosrs Pnmrw

om visse former for sukker bestemt til konsum
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Forslag til
nÄ,oers prRErrrv

om visse former for sukker bestemt til konsum

n,{OET FOR DEN EI,JROPÆISKE TJNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43'

under henvisning til forslag fra Kommissioneilr),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg€), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet for

alene at tage heìrsyn til de væseitlige krav, som skal opffldes af de produkter, som omfattes

af de pågãldende direktiver, så di kan bevæge sig {ri-t i det indre marked, hvilket er i

ou.r.*ri.rmelse med konkíusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den ll.
og12. december l99?.,belicæftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles

den 10. og ll. december 1993;

der bør drages omsorg for lcvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre den-

rrr. tilgõngelig i overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets resolution af

8. juni lg93@;

begrundelsen for Rådets direktiv 73/437t8ØF af ll. december 1973 om tilnærmelse af

medlemsstat"*6 tougiuninger om visse former for sukker bestemt til menneskeføde(5), senest

ændret ved akten uediørendle Sparriens og Portugals tiltrædelse, var, at forskelle mellem de

nationale lovgivninger om visse former fãr sukker kunne skabe illoyale konkurrencevilkår,

hvilket kunne-føre ti'I, at forbrugerne blev vildledt, og disse forskelle havde dermed en direkte

indvirkning på fællesmarkedets e¡ablering og funktion;

direkriv 7314371F,ØF har derfor haft til formål at definere produkterne og opstille fælles regler

for deres sammensætning, pakning og mærkning for at sikre deres frie bevægeliglred inden

for EF;

(l)

(¿',,

(3)

(4)

(5)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr. C 166 af 17.6.1993, s. l.
EFT nr. L356 af 27.12.1993, s. 71.
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direktiv 7i1437[EØF bør omarbejdes for at tilpasse det til den almindelige fællesskabs-

lovgivning, der gælder for alle levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning,

farvestoffer og andre tilladte tilsætningsstoffer, eksuaktionsmidler og analysemetodef;

de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direktiv
TgtllztqØFG), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93ll02lBØFt7', bør anvendes

tilsvarende;

i medfør af proportionalitetsprincippet, som er udtrykt i trakt¿tens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direktiv begrænses til, hvad der er nødvendig for at nå det tilsigtede formåI;

Kommissionen bør have komp€tence til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en

procedure i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå" at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlernsstaterne

aftrolde sig fra at vedtage bestemmelser for de pågældende produkter, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjemlet i dette direktiv -

TJDSTEDT FøLGENDE DIREKTIV:

Artikel I

Dette direktiv gælder for de i bilaget, punkt d defrnerede produkter

Dette direktiv gælder ikke for de i bilaget, punh d definerede produher, når det drejer sig

om formalet sukker, kandissukker og sukkertoppe.

Artikel 2

. Direktiv 7glLl2lEøF anvendes for de i bilaget defrnerede produkter med følgende

undtagelser:

l) Varebetegnelserne i bilaget, punkt A, er forbeholdt de i bilaget nævnte produkfer og
skal benyttes i handelen for at betegne dem.

Den varebetegnelse, dgr er uf.øtt i bilaget, punkt 4.2, kan ligeledes benyttes til at
betegne det produkt, der er deftneret i bilageÇ punh 4.3

Dette er dog ikke til hinder for, at:

- de i bilaget, punkt A definerede produkfer foruden deres obligatoriske varebe-
tegnelser kan bære andre varebetegnelseE som er sædvanlige i medlems-
staterne,

(6) EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s, l.(7) EFT nr. L 29l af 25.11.1993, s. 14.

a



2)

3)

sådanne varebetegnelser kan anvendes til at supplere sammensatte varebe-

tegnelser for efter skik og brug at betegne andre produkter

på betingelse af, at dette ikke vil kunne vildlede forbrugerne.

For produl,rter med en væ¡it på over 50 g skal nettovægten angives.

For flydende sukker, flydende invertsukker og sirup af invertsukker skal mærkningen

angivã det faktiske indhold af tørstof og invertsukker'

For sirup af invertsukker, som indeholder krystaller i opløsningen, skal mærkningen

indeholde betegnelsen "krystaltiseret".

Artikel 3

Medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de omhandlede

produkter, der er mere detaljõrede, eller som ilke er hjemlet i dette direktiv'

Artikel 4

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler,

samt til dãn tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 5:

Artikel 5

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt
,,udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens

repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal

tr"ft r. U¿valget rfgiu"t en udtalelsðãm dette u¿tast inden for ên frist, som formanden kan

fastsætte undef henãyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved

afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover ha¡ hver medlemsstat ret til at anmode om,

at dens holdning indføres ¡ r¡rq{epfolokollen.

Kommissionen tager størst mulig hensyn 1il udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,

hvorledes den har taget hensyn til dets u{tålelse.

Artikel 6

li¡el(tiv 731437tF¡øF ophæræs med virkning fra den 1. oktober 1997.

#envisninger til næ*mte dircktiv,beüagtes som henvisninger til nærværende direktiv.

4)
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Artikel 7

Medlemsstaterne sætter senest den l. oktober 1997 de nødvendige love og administrative

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter süaks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i Uitaget, punkt d definerede produkter, der er,i overens-

stemmelse med definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den

l. oktober 1997

markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, for-
bydes fra den 1. april 1998.

Dog en markedsføring af produher, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men

som er mærket i overensstemmelse med direktiv 7314371EiØF inden den L oktober 1997

titladt, indtil lagrene er opbrugt

Når medlemsstaterne vedtager disse besternmelser, skal de indeholde en henvis¡ing til dette

direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere

regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstatenie.

Artikel 8

Dene direktiv træder i lffaft pâ tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsst¿terne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

A . PRODUKTER].IES BETEGI.IELSER OG DEFTMTIO}.IER

l. Halvhvi¡lt sukker

Saccharose, renset og þstalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet med følgende

kendetegn:

a) poluisation
b) indhold afinvertsukker
c) tab ved tømng
d) residualindhold af svovldioxid

polarisation
indhold af invertsukker
tab ved tørring

ikke under 99,5'
ikke over 0,'l vægtprocent
ikke over 0,1 vægþrocent
ikke over l0 mg /kg

ikke under 99,7'
ikke over 0,04 vægtprocent
ikke over 0,1 vægþrocent

2. Sukker eller hvidt zukker

Saccha¡ose, renset og krystalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig lvalitet med følgende

kendetegn:

a)
b)
c)
d)
e)

3.

residualindhold af wovldioxid ikke over l0 mg/kg

farvetype ikke over 12 punkterbestemt i overensstemmelse

med bilag 2, litra a)

Raffrneret sukker eller rafTineret hvidt sukker

Det produkt, som svarer til de under punkt 2,litaa) til d) nævnte kendetegn, og hvis punktøl

bestãmt i overensstemmelse med B ikke samlet overstiger 8 og heller ikke overstiger:

- 4 for fawetypen
- 6 for askeindholdet
- 3 for farve i opløsningen

4. Flydende sukkel')

Den vandige opløsning af saccharose, som svarer til følgende kendetegn:

Betegnelsen uhvidtu er forbeholdt:
a) flydende sukker, hvisfarve i opløsningen ikke overstiger25ICUMSA-enhedêr

bi flydende invertsukker og sirup af invertsukkeE hvis

- askeindhold ilke overstiger 0,7Yo

i opløsningen ikke overstiga 25 ICUMSA-enheder'
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a) tørstof ikke under 62 vægþrocent

b) indhold af invertsukker ikke over 3 vægþrocent af tørstoffet' 
(forholdet mellem fn¡ktose og
de:rtrose: 1,0 +¡' 9,2¡

c) askeindhold ved måling af ikke over 0,1 vægtprocent af tørstoffet
ledningscvne bestemt i overensstemmelse med punkt B,

lira b)

d) farve i opløsningen ikke over 45 ICUMSA-enheder

e) residuarindhold af svovldioxid 
ikke over 15 mgkstørstof

5. Flydende invertzukkel')

Den vurdige opløsning af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse, hvor mængden af
invertsukker ikke er fremherskende, og som svarer til følgende kendetegn:

a) tørstof ikke under 62 vægþrocørt

b) indhold af invertsukker over 3 men ikke over 50 vægtprocent af
(forholdet mellem fruktose og tørstoffct
dextrose: 1,0 +/- 0,1)

c) askeindhold ved måling af ikke over 0,4 vægþrocent af tørstoffet
ledningsevne bestemt i overensstemmelse med punkf B,

litra b) ,

d) residualindhold af wovldioxid ikke over 15 mg/kg tørstof

6. Sirup af invertsukkel')

Den vandige opløs4ing, eventuelt krystalliseret, af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse,
hvor mængden af invertsukker (forholdet mellem fruktose og dexfioæ:1,0 +l- 0,1) i forhold
til tørstoffet skal være over 50 vægþrocent, og som i øt'¡rigt op$lder kravene i punkt 5,

litra a), c) og d),

7. Glucosesirup

Den rensode og koncentrerede vandige opløsning af saccha¡ider til levnedsmidler, fremstillet
på grundlag af korn- og/eller kartoffelstivelse, og sorp svaf,er til følgørde kørdetegn:



Ð tørstof. ikke under 70 vægþrocent

b) dortroseævkivalent ikke under 20 vægþrocent af tørstoffet

udtryh i D-glucose

c) sulfataske ikke over 1 vægþrocent af tørstoffet

d) wovldioxid i alt ikke over 20 mgkg

8. Tørret gùucosesiruP

Glucosesirup, delvis tøne¡og med et tørstofindhold på mindst 93 vægþrocent og som i øvrigt

opfflder kravene i punkt 7, lira b til d).

9. Docrosemonohydrat

Den D-glucose, renset og krystalliseret, der indeholder et molekyle þstalvand, og som svarer

til følgende kendetegn:

a) de:rtrose @-glucose) ikke under 99,5 vægþrocent af tørstoffet

b) tørstof ikke under 90 vægÞrocent

"i zulfataske ikke over 0,25 vægþrocent af tørstoffet

di svovldioxid i alt ikke over 15 mg/kg

10. Dextropeanhydrid

Den D-glucose, renset og krystalliseret, der ikke indeholder krystalvand, og hvis

ãtJof*ã'fr"fd er på mindst ge vægprocent, og som i wngt oprylder kravene i punkf 9,

litra a), c) og d).
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B

Metode til bestemmelse af farvetypg askeindhold og farve i opløsninger af sukker (hvidt) og
af raffrneret suldcer (hvidt) som defineret under A punlct 2 og3.

Et "punkt" sva¡er til:

a) hvad angår farvetypen, 0,5 enheder bestemt efter metoden fra Institr¡ttet for
Landbrugsteknologi og Sukkerindustri i Brunswick, som omhandlet i kapitel A stk. 2,
i bi[aget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1265169 af l. juli 1969 om
metoderne til bestemmelse af la¡aliteten af sukker, der opkøbes af interventions-
organerne

b) hvad angår askeindholdet, 0,0018% bestemt efter metoden fra The International
Commissíon for Uniform Methods of Sugar fuialyses (ICLJMSA-metoden), som
omhandlet i kapitel A stk. l, i bilaga ül ovennævnte forordning

c) hvad angår opløsningens farve, 7,5 enheder bestemt efter ICUMSA-metoden, sil
omhandle i kapitel A stk. 3, i bilaget til ovennævnte forordning.
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Forslag til
n {,oErs pnEKtlv

om honning

NÄOTT FOR DEN EUROPÆISKE I.JNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(r),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Pælamentete),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør fore{ages en forenkling af visse vertikale direhiver på levnedsmiddelområdet for
alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som skal op$ldes af de produkter, som omfattes
af de pågældende direktiver, så de kan bevæge sig frit i det indre marked, hvilket er i
overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den I L
og 12. december 1992, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles
den 10. og ll. december 1993;

der bør drages omsorg for kvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre den
mere tilgængelig i overensstemmelse med retningslinjerire i Rådets resolution af
8. juni 1993(4);

begrundelsen for Rådets direktiv 7414091F;ØF af 22. juli 1974 òm harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning(5), senest ændret ved akten vedrørende
Spaniens og Portugals tiltrædelse, var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om
begrebet honning, de forskellige honningsorter samt honnings kendetegn kunne skabe illoyale
konkurrencevilkår, hvilket kunne føre til, at forbrugerne blev vildledt, og disse forskelle havde
dermed en direkte indvirkning på fællesmarkedets etablering og funktion;

direktiv 74l4OglEøF ha¡ derfor haft til formål at definere honning og de forskellige
honningsorter, der kan bringes i handelen under passende betegnelser, og opstille fælles regler
for sammensætningen samt besternme de vigtigste angivelser i mærkningen for at sikre deres
frie bevægelighed inden for EF;

(l)

(2,

(3)

(4)

(5)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFî nr. C 166 af 17.6.1993, s.

EFT nr. L 221 af 12.8.1974, s.

l.
t0.
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direktiv 14l4OglEøF bør omarbejdes for at tilpasse det til den almindelige fælles-

skabslovgivning der gælder for ailã levnedsmidler, naÍnlig bestemmelserne om mærkning,

forureneñde stoffer og analysemetoder;

de generelle. bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direhiv

igñlinøp(o, senest ændret ved Kommissionens direktiv g3llO2lEØFQ), bøÍ anvendes

tilwarende;

som undøstreget i sin meddelelse til Europa-Parlamentet og Råde1 t 24.-juni 1994 om

situationen inden for den europæiske biavl går Kommissionen ind for udarbejdelsen af

harmoniserede analysemdoder, som gør det muligt at kontrollere overholdelsen af de

forskellige honningórters lvalitative specifikationer, der hænger sa¡nmen med deres botaniske

eller geoþafiske olrindelse, med henblik på at forebygge og bekæmpe *igi tt sådant aôejde

er i gang i det fælies forskningscentef i Ispra og i de.berørte erhvervskredse;

i medfør af proportionalitetsprincippet, som ø udfykt i traktatens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direktiv begræñses til, hvad-der ei nødvendigt for at nå det tilsigtede formål;

Kommissionen bør have komp€teûce til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en

procedure i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstâterne

aftrolde siffra at vedtage besiemmelser for de pågældende produkter, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjemlet i dette direktiv

UDSTEDT FøLGENDE DIREKTTV:

A¡tikel I

Dette direktiv gælder for de i bilag I definerede produkter. Disse produkter skal opfflde

kravene i bilag 2.

Artikel 2

Direhiv Tgtllzl$ØF anvendes for de i bilag I nævnlc produkter med følgende undtagelser:

l) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de i bilaget nævnte produktir og skaf

benytter I haodden for at betegne dem. Disse varebetegnelser kan erstattes af
betegnelsen "honning", undtagør når der er tale om "bagerhonning" og "industri-
honning".

EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. L
EFT nr. L 291 af 25.11.1993, s. 14.

(o

tT)
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f)€tte,€r dog ikke til hinder for, at disse varebetegnelser, bortset fra bagerhonning og

indusrihonning, kan suppleres med angivelser vedrørende:

- en blomster- eller planieoprindelse, hvis produktet i væsenttig grad stammer

derfra og besidder de pågældende blomsters eller planters orguoleptiske,

$sisk-kemiske og mikroskopiske egenskaber

- enregional, tenitorial ellertopografiskoprindelse, hvisproduktetudelukkende
hidrører fra det angivne sted

- specifik:ke kvaliteækriterier.

2) Medlemsstaterne kan laæve angivelse af oprindelseslandet for honning med oprindelse

uden for EF.

Artikel 3

Kommissionen opfordrer til udarbejdelse af validerede analysemetoder i form af europæiske

standarder, der gør døt muligt at kontrollere overholdelsen af de forskellige honningsorters

kvalit¿tive specifrkationer, der hænger sammen med deres botaniske eller geografiske

oprindelse.

Atrikel 4

Medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de omhandlede
produkfer, der er mere detaljerede, eller som ikke er hjemlet i dette direktiv.

I Artikel 5

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler,
samt til den tekniske udvikling sker proceduren i artikel 6.

tutikel 6

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt

"udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formànd.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstalüringer, der skal

træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan

fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældørde spørgsmål haster, i givet fald ved

afstemning

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om,

at dens trol¿ninã indføres i mødepiotokollen.

Kommissione¡r tager størst mulig hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,
hvorledes den ha¡ taget hènsyn til dets udtalelse.

3t



Artikel 7

Direktiv l4l4Ogl[EøF ophæves med virkning fra den I' oktober 1997'

Henvisninger til nævnte direktiv betragfes som henvisninger til nærværende direhiv'

Artikel 8

Medlemsstat€rne sætter senest den l. oktober 1997 de nødvendige love.og-Sdministrative

bestemmelser i lcraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter süaks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådur måde, at:

- markedsføring af de i bitag 1 definsrede Pt4lho.l.der er i overensstemmelse med

defrnitionernãog brrt*ráserne i dette direktiv, tillades fra den l. oktober 1997

- markedsføring af produhel, som ikke er i overensstemmelse med dette direkfiv,

forbydes fra den l. aPril 1998.

Dog er markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men

som er mærket i overensstemmelse med direktiv 7414091F;ØF inden den I' oktober 1997

tilladt, indtil lagrene er opbrugt.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette

diiektiv, eller de skal ved ãffentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere

regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 9

Dette direktiv træder i þ.aft på tryendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fæll esskabers Tideride,

Artikel l0

Dette direktiv er rettet til mpdlçmsstaterne.

Udfærdiget i Bruxetles, den

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

PRODI.JKTERNES BETEGNELSER OG DEFIMTIONER

Honning er det levnedsmiddel, der frembringes af honningbier på grundlag af blomsternektar
eller udsvedning; som hidrører fra planternes levende dele, eller som findes herpå og som
bierne op$¡ger, omdanner, blander med egne særlige stoffer og oplagrer og lader modne i
bi sadens honningtavlen.

De vigtigste honningsorter er følgende:

efier oprindelse

l. blomsterhonning:

honning som hovedsagelig hidrører fta blomster

2. honningdug:

honning som hovedsagelig hidrører fra udsvedning fra planters levende dele, eller som
findes herpå

efter udvindingsmåde

3. honning i tavler:

honning der er oplagret af bierne i forseglede tavlecelleç som de selv kort før har
byggeq som ikke indeholder bilarver, og som sælges i tavler, hele eller delte

4. honning med stykker af honningtavler:

honning, der indeholder et eller flere stykker honning i tavler

5. afdryppa honning:

honning, der er udvundet ved afrlrypning af de ikke forseglede tavler uden bilarver

6. slynget honning:

honning der er udvundet ved slyngning afde ik{<e forseglede tavler uden bilarver

7. p¡es,Tsiannfu¡g:

honning, der er udwndet ved presning af.tavler, der ikke indeholder bilawer, uden
var¡ne eller ved svag vanne
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8 bagerhonning - indusnihonning

honning, der selv om den €r e€net t¡l ,n*nprk frde, har en {reye'd.ryrag 
eller lugt'

r Uugyî¿t *ã"*, riloñrot efler har været opvannï,-o9 hv_is diastatiske indeks eller

in¿nõt¿ af hyã;"Ë;rthttñ¡rû¡ral ikke wareitil de i bitag 2 nævnte kendetegn
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BILAG 2

HONNINGS KENDETEGN OG SAil{MENSÆTNING

Honning består hovedsagelig af forskellige former for sukker, især glucose og fruhose.
Farveskalaen går fra næsten farveløs til mørkebrun. Honning kan være flydende, fast eller

þstalliseret (helt eller delvis)

Honning skal så vidt muligt være fri for uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer,
når den markedsføres som sådan, eller når den anvendes i et produkf, der er bestemt til
konsum. Honning må ikke have en fremmed smag eller lug eller være begyndt at gære eller
udvise en kunstigt ændret surhedsgrad, og den må ikke have været opvarmet således, at dens

naturlige enzynrer er blevet ødelagl eller betydeligt wækket, jf. dog bilag l, punkt 8.

Det er forbudt at tilsætte stoffer til honning eller ferne dennes karalrteristiske komponenter.

Honning der bringes handeleru skal have følgørde sammensætning:

l. Tydeligt indhold af reducerende sukker. udtr.vkt i invertsukker

- Blomsterhonning ikke under 650lo

- honningdug ren eller blandet med blomsterhonning ikke under 60%

2. Vandindhold

- i almindelighed
- lynghonning (calluna)
- indusrihonning eller bagerhonning

3. Tydeligt indhold af saccharose

- i almindelighed '

4. Indhold af ikke-vqn¡lepþselige $offer

- i almindelighed
- presset honning

5. Indhold af mineralske stoffer (aske)

- i almindelighed

- honningdug, ren eller blandet med blomsterhonning,
akaciehonning lavendelhonning (lavandula), Banksia
menziesiihonning eller.honning fra citrusblomster ikke over l0%

ild<e over 2lo/o
iþ,&e over 23o/o

iþ,ke over 25Vo

ikke over 5%

ikke over 0,lolo
ikke over 0,5%

ikke over 0,67q.
- honningdug, ren eller blandet med blomsterhonning,

honnirig fra kastanieblomster ikke over Llt/t
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6. Indhold af ftie,sYçer

7.

ikke ovef 40 milli-
ækvivalenter Pr.
kg.

a) diastatisk indels (Schade'skalaen)
: i ahindelighed .' ilcke under 8

- honning med lavt ¡aturlig enzymindho!{
(f cks. citrushonning)-og et HMF-indhold

ù¡ìkk.t ov.t 15 meliig- ikke under 3

b) HMF ' ikke over 4ùndkg
(med forbehold af
lina a), andet le'd)

ling og blending
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Forslag til
RÅo¡rs orngrrtv

om frugtsaft og visse lignende produher bestemt til konsum

N^ANET FOR DEN EUROPÆISKE TJMON HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionedr), '

under hørvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet@),

under henvisning til udt¿lelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalgo), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direltiver på levnedsmiddelområdet for
alene at tage heisyn til de væsentlige krav, som skal opffldes af de produkter, som omfattes

af de pågældende'direktiver, så de kan bevæge sig frit i det indre marked, hvilket er i
ouerensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den ll.
ogl2. december 1992, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles

den 10. og 11. december 1993;

der bør drages omsorg for lvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivnlngen for at gøre den

mere tilgængelig i overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets resolution af
8. juni 1993(4);

formålet med Rådets direktiv 93t77lEØF af 2l . septemb er 1993 om frugtsaft og visse lignende

produktelt) var at kodifrcere direktiv 7517261F;ØF;

begrundelsen for direkti v 75172618ØF var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om

frugfsaft og nektar til konsum kunne skabe illoyale konkurrencevilkår, hvilket kunne føre til,
at fãrbrugerne blev vildledt, og disse forskelle havde dermed en direkte indvirkning på fælles-

markedets etablering og funltion;

direktiv 75t7261FiØF havde derfor opstillet fælles regler for produkternes sammensætning,

mærkning og fabrikationskarakteristika samt for anve¡rdelsen af reserverede betegnelser for

at sikre deres frie bwægeliglred inden for EF;

(¡)

(2t

(3)

(1)

(5)

EFT nr.' EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

C 166 af 17.6.1993, s.

L 244 af 30.9.1993, s.

l.
23.
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direktiv g3fi|l$øF bør omarbejdes for at tilpasse det til den almindelige fællesskabslov-

givning der gælder for alle lermedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning fane-
stoffer, sødestoffer og andre tilladte tilsætningsstoffer;

de generelle bestemmelser om mærkning af lwnedsmidler, der er fastsat i Rådets direltiv
TgtlnnøF(6), s€nest ændret ved Kommissionens direktiv ,g3ll}zlBø¡(Ð, bør anvendes

tilwa¡ende;

tilsætning af vitaminer'til de i dette direktiv definerede produkter er tilladt i visse

medlemsstater, men det kan dog ikke besluttes at udvide denne mulighed til hele EF; på

denne baggnrnd står det medlemsstaterne frit for at tillade eller forbyde tilsætning af vitaminer

i deres nationale pioduktion, men under alle omstændigheder må princippet om produkternes

frie bevægelighed inden for EF sikres i overensstemmelse med de regler og princippeç der

følger af traktaten;

i medfør af proportionalitasprincippet, som er udtrykt i traktatens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direktiv begrærtses til, hvad der er nødvendig for at nå det tilsigtede formål;

Kommissionen bør have kompetence til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en

proceduró i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå" at der opstår nye hindringer for de frie varebwægelser, bør medlemsstaterne

afholde sig fra atvedtage bestemmels€r for de pågældende produkfer, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjønlet i dette direktiv -

TJDSTEDT FøLGENDE DIREKTTV:

Artikel I

Deue direktiv gælder for de i bilag 1 definerede produkter.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan tillade tilsætning af vitaminer til de'i bilag I definerede produkter.

Artikel 3

Direlrtiv Tgtll2lilØF anvendes for de i bilag 1 nævnte produkter med følgende undtagelser:

l) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de i bilaget nævnte produkter og skal

benyttes i handelen for at betegne dem,

EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 1.

EFT nr. L29l 4f25.11.1993, s. 14.

(6)

(7)
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De berørte medlemsstater kan desuden forbeholde sig brugen af de betegnelser, der

er opført i bilag 3.

2) Når produktet er fremstillet af en enkelt frugtsort, erstatter angivelsen af denne ordet
ufrugt".

3) For produkter fremstillet af to eller flere slags frugt suppleres varebetegnelsen med en

anguelse af de anvendte frugter i aftagende størrelsesorden eftef vægten af fir¡gtsaft

e[ãr frugtpuré. For produkter fremstillet af tre eller flere frugtø kan angivelsen afde
anvendte fnrgfer dog erstattes af angivelsen "flere frugter", af en tilsvarende angivelse

eller af antallet af anvendte frugter.

4) For frugtsaft, som er tilsat sukker for at give en sød smag, skal mærkningen indeholde

angivelsen usulcretn eller ntilsat sukker", efterñrlgt af en angivelse af den maksimale

, *"ngde tilsat sukker, beregnet som tørstof og udtrykt i g.un pr. liter.

5) Rekonstituering til oprindelig tilstand ved hjælp af stoffer, der er streriSt nødvendige

til denne operation,

: $fr#*'å'ïï,ffffäffii,H#*

:t 
"' ;ïÏï, rJäffirerer rn¡srsarr og nekrar

medfører ikke forpligtelse til i mærkningen at angive de ingredienser, der er anvendt

til disse formåI.

6) For frugtsaft og frugtnekta¡, der helt eller delvis er fremstillet på grundlag af et

koncenüaq skal mærkningen indeholde angivelsen "fremstillet af ....koncentrat",

suppleret med angivelsen af det anvendte koncentrat. Denne angivelse skal figurere

i umiddelbar nærhed af varebetegnelsen med klart synlige bogstaver.

7) For frugtnektar skal mærkningen oplyse om det faktiske mindsteindhold af frugtsaft,

frugÊpuré eller en blanding af disse bestanddele ved angivelsen: "indhold af frugt:

mindst ....o/ou. Denne angivelse skal fïgurere i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Artikel 4

Medlemsstaterne aftrolder sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de omhandlede

produkter, der er mere daaljerede, eller som ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 5

Til fremstilling af de ì Uitag l, punkt l, I, definerede produkter må kun benyttes de

behandlinger õg stoffer, der er omhandlet i bilag l, punkt l, II, og råvarer, der er i
overensstemmelse med bilag 2. Desuden bør frugûrektar op$lde betingelserne i bilag 4.



Artikel 6

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler,
samt til den tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 7.

Artikel 7

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt

"udvalget", der består af repræsørtanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal

træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan
fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved
afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsst¿t ret til at anmode om,
at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager størst mulig hènsyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,
hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelæ.

Atikel I

Direktiv g3t77lÙØF ophæves med virkning fra deg l. oktober 1997.

Henvisninger til nævnte direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 9

Medlemsst¿terne sætter senest den t. oktober 1997 de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen
herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- ma¡kedsføring af de i bilag I defrnerede produkter, der er i overensstemmelse med

definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fta den l. oktobø 1997

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmels€ med dette direkfiv,
forbydes fra den l. april 1998.

Dog er ma¡kedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direkÍiv, men

som er mærket i overensstemmelse med direktiv 93/771F;ØB inden den l. oktober 1997 tilladt,
indtil lagrene er opbrugt
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Når medlemsst¡terne vedtagen disse bestemmelser, sk¡l de indeholde en henvisning til dette

diiehiv, eller de skal vedãffentliggørelsen ledsages af en sådur henvisning. f,Þ nærmere

regler for denne hørvisning fastsættes af medlernsstaterne 
i

Artikel t0

Dett€ direktiv træder i ¡g'aft på b.vendedeg€n eftø offentliggørelxin i De Europæiske

. Fællesskabers Tidende.

Artikel 1l

Dstte direktiv er rgttet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bnxelles, den

På Rådets vegne
Formurd
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L

1.

a)

BILAG I

VARERNES BEIEGNELSE& DEFIMTIONER OG KARAKTERISTISKE
EGENSKABER

Dcfinitioner

Frugtseft

betegner det ugærede, men gæringsdygtige produþ som er fremstillet af frugter, der

er st¡nde og modng friske eller konserverede ved la¡lde, af en eller flere sorter, og

som er i bõsiddelse af den farve, aroma og smag; der er karakteristiske for saften af
de frugter, hvorfra produktet st¿mmer.

For så vidt angår citnrsfrugter skal saften hidrøre fra den afskallede frugt. Limettesaft

kan dog fremJtilles af hele frugten i overensstemmelse med god fremstillilgspraksis,

som i videst muligt omfang gør detmulig at reducere tilstedeværelsen i saften af dele

af frugtens skal.

betegner ligeledes det produkq der er fremstillet af koncenferet frugtsaft ved

restituering af den vandmængde, der er fiernet fra saften under koncentrationen, samt

ved restitr¡ering af dens aroma ved hjælp af de aromatiserende stoffer, som er

genrnrndet undá koncenüationen af den pågældende frugtsaft eller af frugfsaft af
samme art. Det tilsatte vand skal have passende ka¡akteristika" navnlig i kemislc"

mikrobiologisk og organoleptisk henseende, så saftens væsentlige egenskaber ¡ikres
Det såledei opnåede produkt skal udvise tilsva¡ende organolepiske og anal¡iske
karakteristika som den saft, der er fremstillet af frugter af samme art i overens-

stemmelse med bestemmelserne i litra a).

KoncentTeret frugts¡ft

betegner det produkt, det er fremstillet af saft af en eller flere frugtsorter ved fosisk

fiernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold. Når produktet er bestemt til
direkte konsum, skal mindst 50o/o af vandet være fiernet'

Dehydreret frugts¡ft - i pulvetform

þetegner det produkt, der er fremstillet af saft af en'eller flere frugtsorter ved Ssisk
fiernelse af næsten hele det naturlige vandindhold'

Frugtnekt¡r

betegner det ugærede, men gæringsdygtige produkt, der er fremstillet ved tilsætning

af van¿ og sukker og/eller honning til de i punkt 1,2 og 3 definerede produlcer,

frugþuré eller ør 
- 
blanding af disse produkter, og som yderligere er i

overensstemmelse med bilag 4.

b)

4.

a)
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Tilsætning af sukker og/eller honning er tilladt i mængder på hBjst l0 vægtprocent i

forhold t¡Í ¿et færdige produkts samlede vægf.

Ved fremstilling af frugtnektar uden sukker eller med ringe energiindhold erstattes

sukkeret helt ellãr delviíaf sødestoffer i overensstemmelse med direktiv 94l35lEØFç'.

b) Uanset litra a) kan de frugtsorter, der er nævnt i bilag 4, plnq tr og fII, samt abrikos,' 
emkeltvis eller i en blanãing benyttes til fremstilling af nektar uden tilsætning af

sukker, honning oglellor sødestoffer

IL Tilhdte tilsætninger. beh¡ndlinger og stoffer

l. Tillndte tilsætninger

- For så vidt de under punkt l, lira b), 2, 3 og 4, nævnte produkrer skal frug¡-

safternes a¡omaer og mlneraler restin¡eres ved hjælp af de aromatiske og mineralske

flyguge stoffer, der genvindes ved koncentrering eller dehydrering af basisfrugt-

saften eller en frugtsaft af samme art.

- Til de under punkt 1,2 og 3 nævnte produher, bortset fra pære- og druesaft,

tillades tilsætning af zukker.

- Med henblik på at konigere surhedsgraden må mængden af tilsat sukker, udtrykt

i tørstof, ikke overstige 15 g pr. liter saft.

- Med henblik på sødning må mængden af tilsat sukker, udtrykt i tørstof, ikke

overstige 150 g pr. liter saft.

- Til de under punkt 1,2,3 og4 nævnte produkter en det tilladt med henblik på at

konigere surhedsgraden at tilsætte saft af citron ogleller koncentreret citronsaft i
en mængde på indtil 3 g pr. liter saft udtykt i citronsyreanhydrid.

Tilsætning af sukkgr og oinonsafr eller koncentreret citronsaft til samme frugtsaft er forbudt'

2, B!¡dte behendfiFsçf n* ¡toffer

- mekaniske ekstrakiipnqprocesser

- Ssiske processer og behandlinger. Anvendelsen af visse processer og behandlinger

kan begrænses eller forbydes efter proceduren i artikel 6

EFT nr. L 237 af 10.9.1994, s. 3,
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diffirsionsprocesser til fremstilling af andre fnrgtsafter end saft af druer,

citrusfiugter. arianas, pærer, ferskner og abrikos bestemt til fremstilling af
koncenteret fn¡gtsaft, på baingelse.af, at de således opnåede koncenterede safter

er i overensstemmelse med bilag l, punkt l, for så vidt angûr frugtsaû fremstillet
på basis af koncenteret ftug$aft

- pectolytiske ørrymer
- proteolytiskeenzlrymer
- amylol¡iske enzymer
- kemisk ineræ absorùerende $ælpestoffer, der er i overensstemmelse med

fællesskabsdirektiverne vedrørende materialer og genstande, der kan komme
i berøring med levnedsmidler.
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BIII\G 2

DEFINITION AF N¡IVINNN

I dette direktiv forstås ved:

l. Frugt

alle fnrgter. I dette direlfiv betragtes tomater ikke som frugt.

2. tr'rugúpuré

det ugærede, m€n gæringsdygtige produkt, som_ fremstilles ved sigtning af den

spisefge del af heleliler afskallede frugter uden fiernelse af saften.

3. Konócntrcretfrugtpuré

d* produkt, som fremstilles på basis af frugþuré ved fysisk $ernelse af en bestemt

del ¡fdet naturlige vandindhold.

4. Sukkei

a) for så vidt angår frernstilling af frugtsaft og fnrgtnektar forstås ved sukker:

- de former for sukker, der er defineret i diiektiv 73,,4371F¡øF

- frultose
- sukker afledt af frugter.

b)forsåvidtangfufremstillingafsaft,dogikke,påbasisafkoncentreretsaft,betegner
zukker de former for sul*ei under a), som indeholder mindre end 2yo vand.
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BII,AG 3

S,ÐRLIGE BETEGNELSER

a) 'Vruchtendrank" for frughektar

b) nSÍlssmost" for fnrgtnektar, der udelukkende er fremstillet af frugtsaft, af konc€nfreret

fn¡gfsaft eller en blanding af disse produkter, og som ikke er drikkelig i den

foreliggende tilstand på grund af den høje naturlige surhedsgrad

c) "Suá e polpa" for frugtnektar, som udelukkende er fremstillet af fruglpuré, der

€ventuelt kan være koncenüeret

"Sumo e polpa" for frugtnektar, der er fremstillet af frugtsaft og fruglkød, der

wentuelt kan være konceriterst

d) "Æblemost" for æblesaft, der ikke er tilsat zukker

e) nsur ....saft" - suppleret med angivelsen på dansk af den frugt, der er anvendt - for
saft som ikke er tilsat sukker, og som er fremstillet af solbær, kirsebær, røde ribs,

, hvide ribs, hindbær, jordbær eller hyldebær

'Sød .....saft" eller "sødet ....saftu - zupplèret med angivelsen på dansk af den f.g,,
der er anvendt - betegner saften ¿f disse frugter tilsat mere end 200 g sukker pr. liter.
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BILAG 4

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FRUGTNEKTAR

Frugtnektar
Mnimal surhedsgra<l udtry lct

i gram vinqyre pr. liter af
det færdige produkt

Mndsteindhold at satt og

eventuelt af puré udtykt i
vægþrocent af det færdige
produkt

L Frugter med syrtig sett'
der ikke cr drikkelig i
naturlig tilst¡nd

Passionsfruger

Quito-moreller
Solbær
Hvide ribs
Røde ribs
Stikkelsbær
Tidselfrugter
Slåen
Blommer
Sveskeblommer
Rønnebær
Hybenroser
Umodne kirsebær
A¡rdre kirsebær
Blåbær
Hyldebær
l[ndbær
Abrikoser
Jordbær
Brombær
Tyttebær
Kvæder
Citroner og limetter
Andre frugter henhørende

under denne kategori

8

5

I
8

8

9
9
8

6
6
8

8

I
6
4
7
7
3

5'6
9
7

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

,30
50
25
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35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30

25

yref¡tt¡gc
frugter cllcr
frugter mcd

, Ecget kød eller
lrreftig ¡rom¡'
hvis seft ikke er
drikkclig ¡

neturlig tilst¡nd

Mango
Bananer
.Goave

Pirpaya
Kærlighedsfrug
Azerola
Korosol
Oksehjerte eller Cachiman

Cherimol
Granatæbler
furacard eller Acajounødder
Caja
Imbu
Andre frugto henhørende

under denne kategori

45
50
50

50.50

50

3

3

3

5

4

er drikkelig i neturlig
tilst¡nd

Ferskner
Æbler
Pærer
CitrusfrugÍer, bortset fra
citroner og limetta
Ananas
Andre frugtef henhørende

under denne kategori
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e6lol16 (cNs)

' lv'I¡lEre vuw¡L¡¡ r I ì

oni visæ former for kõscrveret [relt elle¡ delvig indda¡npet mælk

besæmt dl konsum
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Forslag til
RÅOers onrxrlv

om visse former for konserveret helt eller delvis inddampet mælk

bestemt til konsum

n.A,pBT FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdot for

alene at tage hõnsyn til de væsentlige kav, som skal op$ldes af de produkter, som omfattes

af de pågáldendè direktiver, så de kan bevæge sig frit i det indre mæked, hvilket er i

ourr.nirtr.melse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den 11.

og 12. december l992,bek¡æftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles

den 10.. og ll. december 1993;

der bør drages omsorg for kvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre den

mere tilgængelig i overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets resolution af
8. juni 1993(4);

begrundelsen for Rådets direktiv 76lll8[EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse

af-medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for konserveret helt eller delvis ind-

dampet mælk bestemt til menneskeføde(t), senest ændret ved akten vedrørende Spaniens og

nortugAs dltrædelse, var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger o¡n visse former for

konseiveret mælk kunne skabe illoyale konkurrencevilkår, hvilket ln¡nne føre til, at

forbrugerne blev vildledt, og disse forskelle havde dermed en direlce indvirkning på

fællesmarked*s et¡blering og funktion;

(r)

(2'

(3)

(4)

(5)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

C 16ó af 17.6.1993, s. 1.

L24 af 30.1.1976, s. 46.
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direhiv 76ll.lglF,øF har derfor haft til formål at defrnere visse former for konserveret mælk

og opstille fælles regler for sammensæüring og mærkning. af produkterne og for disses

iíUri[.tiontLrtrr.t"tirãkr fot at sikre deres frie bevægelighed inden for EF;

direktiv T'lllglilØF bør tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning, d-e-r gælder for alle

ievnedsmidteç navnligbeståmmelsern. orn tnætkoin-g.,i,tþ1t,Ft*tningsstoffer samt hygiejne

og zundhed *r orñfr-dlst i Rådets direhiv gùqOnøf<q, senest ændret ved direktiv

94/TvBFot;

af klarhedsgrundè bør direktiv 76lll8tBØF omarbejdes;

de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direktiv

iéñlinøroi 
- 

senest ændret ved Konimissionens direktiv g3tlozlBØÊ(e), bør anvendes

tilsvarende;

tilsætning af vitaminer til de i dette direktiv definerede produlqgl e1 $þAt i visse

medlemsstato, *"n-ã"i kan aog ikke besluttes at udvide denne mulighed til hele EF; på

denne baggnrnd står det medlemsstaterne frit for at tillade eller forbyde tilsætning af vit¿miner

i deres nãtîonate produktion, men under alle omstændigheder må princippe! om produkternes

frie bevægeligheå inden foi EF sikres i overensstemmelse med de regler og principper, der

følger af taktaten;

i medfør af propórtionalitetsprincippet, som er udtrykt i traktatens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direktiv begræñses til, hvad der ei-nødvendigt for at nå det tilsigtede formål;

Kommissionen bør have kompetenoe til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en

procedure i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå" at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne

afholde siffra at vedtag; besíemmelser]or de pågældende produkter, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjemlet i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel I

Dette direktiv gælder for konsen¡ere! helt eller delvis inddampet mælk som defineret i

bilag 1.

(6)

<1')

(8)

(e)

EFT nrí L 268 af 14.9.1992, s. l.
EFT n¡. L 368 af 31.12.1994, s. 33.

EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. l.
EFT nr. L 291 af 25.11.1993, s. 14.
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Artikel 2

Medlemsstaterne kan tillade tilsætning af vitaminer til de i bilag I defrnerede produkter.

Artikel 3

Direktiv Tglll2lBøF anvendes for de i bilag I nævnte produkter med følgende undtagelser:

l) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de i bilagA nævnte produkter og skal be-

nyttes i handelen for at betegne dem.

Desuden kan de berørte medlemsstater forbeholde brugen af de betegnelser, der er

opført i bilag 2.

2) De i bilag I defrnerede produkters nettomængde udtrykkes i vægtenheder samt i vægt-

og volumenenhederfor såvidt angfu de produkter, der er defineret i bilag l, punkf 1,

litra a) - d), og som pakùes i andre beholdere end metaldåser og tuber.

3) I mærkningen angives mælkens fedtindhold udtrykt i vægtprocent af det færdige

produkt undtagen for de produl,rter, der er defineret i bilag l, punlt l, litra b) og Ð,
og puntrt 2, litra b), samt det proc€ntvise indhold af fedtfrit mælketørstof for de

produkter, der er defrneret i bilag l, punkt l. Denne angivelse skal frgurere i nærheden

af varebetegnelsen med klart synlige bogstaver.

4) For de i bilag l, punkt 2, definerede produkter skal mærkningen indeholde anvisninger

med hensyn til opløsnings- eller rekonstitueringsmåden, herunder angivelse af fedtind-

holdet i det dledes opløste eller rekonstituerede produkt.

5) I de tilfælde, hvor produkter, der vejer under 20 gam pr. enhed, pakkes i en

yderønballage behøver de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, kun at

angives på denne yderemballage, bortset fra den va¡ebetegnelse, der kræves i henhold

til nr. l, første afsnit.

Artikel 4

Medlemsst¿terne afholder sig fra at vedtage nationale bestçmmelser for de omhanflede

produkter, der er mere detaljerede, eller som ikke er hjemlel i dette direþiv.

Artikel 5

Tilpasning af dette direktiv til de almindeligeEF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler,

samt til den tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 6.
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Artikçl 6

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg' i det 
- 
følgende benævnt

"udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens

r€præsentånt som formand'

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udk¿st til de foranstaltninger' der skal

f"ff.r. ÚOr¿g.t ufgiï.t en udtafefõãm detteúdkast inden for en frist, som formanden kan

fastsætte under heníyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster' i givet fald ved

afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemssøt ret til at anmode om'

at dens holdning indføres i mødeprotokollen'

Kommissionen tagø størst mulig hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om'

hvorledes den ha¡ taget hensyn til dets udtalelse'

Artikel 7

Direktiv 76lll8t}øF ophæves med virkning fra den l. oktober 1997'

Henvisninger til nævnte direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv'

Artikel 8

Medlemsstaterne sætter senest den 1. okfober 1997 de nødvendige loveog-administrative

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i bilag I definerede produkter^, der er i overensstemmelse med

defrnitionerníog bestem.ár*. i dette direktiv, tillades fra den 1. oktober 1997

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse'med dette direktiv,

forbydes fra den l. aPril 1998.

Dog er ma¡kedsføring af produktø, som ikke er i overensstemmelse med dette direkÍiv, men

som er mærket i ovãrensstemmelse med direktiv 76tll8lBØF inden den l. oktober 1997

tilladt, indtil lagrene er opbrugÍ.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette

diiektiv, eller de skal ved äffentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning' De nærmere

regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne'

54



Artikel 9

Detre direktiv tæder i lcaft på tryendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fæl I esskabe,rs Tidende.

. Artikel l0
i'

Dette direktiv er rettet til medlemsstat€die'

' Udfærdiget i Bruxelles, den

På Råd*s-veg¡e
iã**¿
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BILAG I

PRODIJKTERNES BETECNELSER OG DEFINITIONER

l. Delvis inddanpet lnælk

er det flydendg sukrede eller usukede produkt, d91 fremkommer umiddelban ved

delvis {ínelse'af vandet fra mælh fra helt eller delvis skummet mælk eller fra en

blandini af disse produkter, eventuelt tilsat fløde eller helt inddampet mælk eller

begge õele ider dog tilsæhingen af helt inddampet mælk ikke må overstige 25% af

¿a samtøe øtrtofindhold i dã færdige produkt. Fedtindholdet kan variere.

- Forrlçr fot usulset kondenseret mælk:

a) Kondenseret mælk eller kondenseret sødmælk

Delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 7,5 vægþrocent og et samlet

mælketørstofindhold på mindst 25 vægþrocent.

b) Kondenseret skummetmælk

Delvis inddampet mælk med et fedtindhold på højst I vægtprocent og et samlet

mælketørstofrndhold på mindst 20 vægtprocent'

c)

Delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mere en{ I og mindre end

'l,S vægÍproç;ni og et samlet mælketørstofindhold på mere end 20 vægtprocent. Kun

delvis lnãdampet ìnælk med et fedtindhold på   til 4,5 vægtprocent og et samlet

mælkeørstofin¿ttot¿ på mindst 24 vægþrocent må bringes i detailhandelen under

denne betegnelse.

d) Kondenseret mælk med høit fedtindhold

Delvis inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 15 vægtprocent og et samlet

mælkaørstofindhold på mindst 26,5 vægþrocent.

- Fotgrer for sukret kondenseret mælk

e) Sukret kondenseret mælk eller sukfet kondenseret sødmælk

Delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller

raffineret hvidt sukker) og med et fedtindhold på mindst 8 vægþrocent og et samlet

mælkeørstofindhold på minAst 28 vægþrocent. Kun delvis inddampd mælk tilsat

saccharose og med et fedtindhold 
-på 

mindst 9 vægtprocent . og et . samlet

mælketørstofii¿tot¿ på mindst 3l vægþrocent må bringes i detailhandelen under

denne betegnelse.
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s)

$uk¡e kondensera skummetmælk

Delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller
raffrneret hvidt sukt<er) og med et fedtindhold på højst I vægÞrocent og et samlet

mælketørstofindhold på ikke under 24 vægtprocent.

Sukret kondenseret delvis skumr,net mælk sukret kondenseret letmælk

Delvis inddampet mælk tilsat saccharose (halvhvidt zukker, hvidt sukker elle raffrneret

hvidt sukker) og med et fedtindhold på mere end I og mindre end 8 vægÞrocent og

et samlet mælketørstofindhold på mere end 24 vægþrocent. Kun delvis inddampet

mælk tilsat saccharose (halvhvidt sukker, hvidt sukker eller raffrneret hvidt sukker) og

med st fedtindhold på a til 4,5 vægtprocent og et samlet mælketørstof,rndhold på

mindst 28 vægþrocenrt må bringes i detailhandelen under denne betegnelse.

Helt indd¡mpct mælk

er det produkt i pulverform, der fremkommer umiddelbart ved lernelse af vand fra
mælþ fra helt eller delvis sla¡mmet mælþ fra fløde eller fra en blanding af disse

produlter, og hvis vandindhold udgør 5 vægþrocent eller derunder. Fedtindholdet kan

variere.

Mælkepulver eller sødmælkspulver

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 26 vægþrocent.

Skummetmælkspulver

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på højst 1,5 vægtprocent.

Pulver af delvis skum¡net mælk

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på over 1,5 vægþrocent og under 26 vægt'
procent.

Mælkepulver med højt fedtindhold

Helt inddampet mælk med et fedtindhold på mindst 42 vægþrocent.

Ved fremstilling af de produkter, der er defineret under pkf. l, litra c) til g), er det

tilladt at tilsætte lactose i en mængde på indtil 0,02 vægfprocent, eventuelt med

tilsæüring af tricalciumphosphat i en mængde, der ikke oversti ger lÚ/o af den tilsatte
laktose.

a)

b)

c)

d)

3.
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4. .Med forbehold af bestemmelserne i direktiv g2l46tBøF.t) om sn¡ndhedsbestemmelscr

for prodnktion og afsætning af re rnæih va¡yelehandlet mælk og mælkebaserede

ptodu*ter opnås [onserrreriñg af de under p"ry I og2 nævnte produkter:

- ved sterilisering for så vidt angår de produkter, der er nævnt under'pkr. l,
lira a)-d),

- ved tilsæming af saccharose for så vidt angår de produkter, de,[ er nævnt under

pkt. 1, litra e)-g),

- ved deþdrering for så vidt angår de produkter, der er nævnt under pkt. 2.

(r) EFT nr. L 268 ú 14.9.1992, s. l.
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BILAG 2

SÆRLIGE BETEGNELSER

- ,,Evaporated milk" betegner på engelsk kondenseret mælk med et fedtindhold på

mindst 9 vægþrocent og et samlet mælketørstofindhold på mindst 3l vægþrocent

- ,lait demi-écrémé concentré" og nlait demi écrémé concentré non zucré" på fransk og
,,geëvaporeerde halfrolle melkt på nederlandsk betegner det produkt, der er defineret

' i bilag l, pkt. l, litra c)

- ukondenseret kaffefløde" på dansk og "Kondensierte Kaffeesahne" på tysk betegner

det produkq der er defineret i bilag l, pkf. l, litra d)

- ,,flødepulver" på dansk og "Rahmpulvøn og "sahnepulver'l Rå tysk og "crerne en

poudre på fransk betegnðr det produh, der er defineret i bilag l, pkt' 2, litra d)

- ,'lait demi-ecrémé concontré sucré" på fransk og "gecondenseerde halfrolle melk met

suiker', pånederlandskbetegnerdetprodukl de¡erdefinereti bilag l, punkt l, litra g)

- ',tait demi-écrémé en poudre" på fransk og "halfrolle melkpoeder" pf nederlandsk

betegner det produkt, ået et defineret i bilag l, pkt. 2,lita c), med et fedtindhold på

mellern 14% og 160/o

- ,'leite em pó meio gordo" pâ pornrgisisk betegner inddampet mælk med et fedtindhold

på mellem l3Yo o9260/o.
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eól0117 (COD)

Forslag til

;frr" f"ttú for kaffeekstrakter og cikorieekstrakter
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Forslag til
EUROPA.PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om visse former for kaffeekstrakter og cikorieekstakter

EUROpA-PARLAMENTET Oc nÂOgr FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under hørvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

artikel 100 A

under henvisning til forslag fra Kommissionedr),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg@),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 189 B(3), og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet for

alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som skal opSldes af de produkfer, som omfattes'

af de pågældende direktiver, så de kan bevæge sig frit i det indre marked og dette i overens-

rt.r*d-.. med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den ll. og

12. december l991,bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles

den 10. og 11. december'1993;

der bør drages omsorg for kvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre den

mere tilg;ngelig i overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets resolution af

8. juni 1993(4);

begrundelsen fór Rådets direktiv 77t43618ØF af 27. iuru 1977 om indb.yrdes tilnærmelse af

málemsstaternes lovgivninger om kaffeekstrakfer og cikorieekstraktels), senest ændret ved

akfen vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, var, at forskelle mellem de nationale

lovgivninger om kafieekstraktãr og ciÈorieekstrakter kunne skabe illoyale konkurrencevilkår,

trviit<et tcu-nnp føre til, at forbrugerne blev vildledt, og disse forskelle havde dermed en direlcte

indvirkning på fællesmarkedets etablering og funktion;

l.
20.

(l)

(2'

(3)

(4)

(5)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr. C
EFT nr. L

166 af 17.6.1993, s.

172 af 12.7.1977, s.
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direktiv 7714361FjØF har derfor haft til formål at definere ekstral:ter af kaffe og cikorie, at

bestemme, hvilke stoffer der kan tilsættes under fremstillingen, 8t opstille fælles regler for

emballering og rrrkning af produkteme samt st fastsætte, på hvilke betingelser der kan

anvendes trtig. betegnet-ser for visse af disse produkter for at sike deres frie bevægelighed

inden for EF;

direktiv 7714361FjØF bør tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning, der gælder for alle

levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning og analysemetoder;

direktiv 771436tfiØE bør omarüejdes af kla¡hedsgrunde;

de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmi0leri der er fastsat i Rådets direktiv

iéñänøttf senest ændrer ved Kommissionens direltiv g3tlOztEØF(D, bøt anvendes til-

svarørde;

i medfør af proportionalitetsprincippet, som er udtrykt i traktatens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direktiv ¡egfænses til, hvad der er nødvendigt for at nâ det tilsigtede formål;

Kommissionen bør have kompetence til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en proce-

dure i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå" at der opstår nye hindringer for de frie varebwægelseE bør medlemsstaterne

aftrolde siffia at ve.dtage bestemmelser for de pågældende produkfer, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjemla i dette direktiv -

I.JDSTEDT FøLGENDE DIREKTIV:

Artikel I

Dette direktiv gælder for kafieekstrakÍer og cikorieekstrakter som fastsat i bilaget.

Artikel 2

Direktiv TglllzlBøF anvendes for de i bilaget nævnte produkter med følgende undtagelser:

1) Varebetegnelserné i bilaget er forbeholdt de i bilaget opførte produ}ter og skal benyt-

tes i handelen for at betegrre dem.

Varebetegnel serne kan dog ledsages af benævnel sen "koncentreret" :

- for det i bilagets punlrt l, litra c), opførte produkt på betingelse af, at tørstof-

indholdet hidrørende fra kaffe er på over 25 vægtprocent

(6) EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. t.(7) EFT nr. L 291 af 25.11.1993, s. 14.
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- for det i bilagets punkt 2, lira c), opførte produkt på betingelse af, at tørstoÊ
. indholdet hidrørende fra cikorie er på over 45 vægtprocent.

Z) Mærkningen skal indeholde angivelsen I'koffeinfri" for produkter i bilagets punkt I'
når det vandfrie koffeinindhotã itte overstiger 0,3 vægÞrocent af kaffens tørstof.

Denne angivelse skal figurøe i nærheden af varebetegnelse{r med klart synlige

bogstaver.

3) For de produkter, der er defineret i bilagets punkt l, litra c), og punkt 2,lita c), skal

mærkningen indeholde angivelsen:

- ',brændt med sukker", hvis ekstraktet er opnået på gnrndlag af råvaren brændt

med sukker,

- ,'suket", nkonsetrvèret med sukker" eller "tilsat sukker", hvis sukkeret er tilsat

råvaren efter brændingen'

Disse angivelser skal figurere i samme synsfelt som varebetegnelsen. 
.

Når.der anvendes andre suk*erarter end saccharoæ, skal dette angives i stedet for

angivelsen "sukker".

4) Mærkningen skal angive mindsteindholdet af tørstof hidrørende fra kaffe for de pro-

dukter, dãr er defineret i bilagets punkt l, litra b) og c), eller mindsteindholdet af tør'

stof hidrørende fra cikorie foide produkter, der er defineret i bilagets punkt 2, litra b)

og c). Tørstofindholdet udrykkes i vægtprocent af det færdige produkt.

Artikel 1

Medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage nationale bestemmelser fo1 de omhandlede

produkter, der er mere detaljórede, eller som ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 4

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidler'

samt til dén tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 5.

Artikel 5

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt

"udvalget',, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som ha¡ Kommissionens

repræsentant som formand.

Kommissionens re,præsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltni-nger, der skal

træffes. Udvalget ùgiuet en udtalelseãm dette udkast inden for en frist, som formanden kan

fastsætte under henfn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved af-

stemning.



udtalelsen opt¡Bes i mødeprotokollen;derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om'

at dens holdning indfør'es i mødeprotokollen'

Kommissionen tager størst mulig hensyn til udvalgets udt¿lelse. Den underretter udvalget om'

hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse'

Artikel 6

Direktiv 77t4g6tl\Øß ophæves med virkning fra den I' januar 1998'

Henvisninger til nåvnte direktiv betrages som henvisninger til nærværende direktiv'

Artikel 7

Medlemsstaterne sætter senest den l. januar 1998 de nødvendige love og-administrative

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter sbaks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i bilaget defrnerede produlrtert-.der er i overensstemmelse med

definitionernãog U.rtr.ráserne i dette direktiv, tillades fra den l. januar 1998

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv''

forbYdes fra den l. juli 1998'

Dog er markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv' men

som er mærket i overensstemmelse med direktiv 7714361FjØF inden den l. januar 1998 tilladt,

indtil lagrene er oPbrugt'

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette

direktiv, eller de skal ved ãffentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning' De nærmere

regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 8

Dene direktiv üæder i kaft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tideirde.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til mediemsstaterne'

Udfærdiget i Bruxelles, den

. På EuroPa-Parlaûient€ts vegne

Formand

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

PRODI]KTERNES BETEGNELSER" DEFIMTIONER OG KARAKTENSTISKE
EGFNSKABER

l. Kaffeekstrakt

er det mere eller mindre koncentrerede produkt, der er fremstillet ved ekstraktion af brændte

kaffebønner udelukkende med vand som ekstraktionsmiddel, med udelukkelse af enhver

hydrolyseproces under tilsætning af syre eller base. Ud over teknisk uundgåelige, uopløselige

síoffeimå døte produkt kun inãeholde de opløselige og aromatiske bestanddele af kaffen.

Tørstofïndholdet hidrørende fra kaffe skal:

a) for kaffeekstrakt, opløselig kaffe, instant kaffe eller pulverkaffe være på mindst

95 vægtprocent

b) for kaffeeksrakþasta være på mellem 70 og 85 vægþrocent

c) for flydende kaffeekstrakt være på mellem 15 og 55 vægþrocent

Kaffeekstrakt i fast form eller i pastaform må ikke indeholde andre end de fra ekstraktionen

hidrørendebesgnddele. Flydendó kaffeekstrakt må indeholde spiselige, brændte ellerubrændte

sukkerarter i en mængde, som ikke oversti ger 12 vægtprocent'

2. Cikorieekstrakt

er det mere eller mindre koncentrerede produkt, som er fremstillet ved ekstraktion af brændt

cikorie udelukkende med vand som ekstraktionsmiddel, med udelukkelse af enhver

hydrolyseproces under tilsætning af qyre eller base'

Ved cikorie forstås rødder af cichorium intybus I, som ikke anvendes til produktion af
julesalat (witloofcikorie), og som er tilpas rensede med henblik på tøning og brænding, og

som benyttes til tilberedning af drikkeva¡er.

Tørstofrndholdet hidrørende fra cikorie skal :

a) for cikorieekstakt, opløselig cikorie, inst¿nt cikorie eller cikoriepulver være på mindst

95 vægþrocent

b) for cikorieekstraktpasta være på mellem 70 og 85 vægþrocent

c) for flydende cikorieekstrakt være på mellem 25 og 55 vægþrocent.

For så vidt angår cikorieekstrakt i fast form eller i pastaform må stoffer, som ikke hidrører

fra cikorie, ikke overstige lo/o.

Flydende cikorieekstrakt må indeholde spiseligg brændte eller ubrændte sukkerarter i en

mængde, som ikke overstiger 35 vægþrocent.

65



e6loll8 (cNS)

Forslag til
nÅnrrs nngrrlv

om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum
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Forslag til
R,{nprs nnExTtv

om marmelade og frug¡gelé samt kastanjecreme bestemt til konsum

PUIONT FOR DEN ETJROPÆISKE UNION HAR.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissioneilr),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet@),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragûinger:

Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet for

alene at tage hJnsyn til de væseátlige krav, som skal op$ldes af de produkter, som omfattes

af de pag;tOenOõ direlriver, så d; kan bevæge sig frit i det indre marked, hvilket er i

ou.t *ri.*melse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den I l. og

12. decemb er 1992, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles

den 10. og 11. december 1993;

der bør drages omsorg for kvaliteten af affattelsen af fællesskabslovgivningen for at gøre den

mere tilgõngelig i overensstemmel.se med .retningslinjerne i Rådets resolution af

8. juni 1993(4);

begrundelsen for Rådets direktiv 7gl6g3lBØF af z4.juli 1979 om indbyrdes.tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om marmelade og frugtgelé samt kasanjecreme(5), senest ændret

ved direktiv S8l5g3lEøF(6),;ar, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om de pågæld'

ende produkter kunne skabe illoyale konkurrencevilkår, hvilket kunne føre til, at forbrugerne

Utev vit6tø! og disse forskelle havde dermed en direlfe indvirkning på fællesmarkedets

etablering og funktion;

direktiv 7gl6g3t1ØF har derfor haft til formål at fastsætte definitioner og fælles regler for

produkternes sammensætning fabrikationska¡akteristika og mærkning for at sikre deres frie

bevægelighed inden foï EF;

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

C 166 af 17.6.1993, s. l.
L 205 af 13.8.1979, s. 5.

L 318 af 25.11.1988, s. 44.

(l)
(2'

(3)

(4)

(5)

(6)
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direktiv 7gt6g3tilØF bør tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning, der gælder for alle

levnedsmidler, navnlig be'sæmmelserne om fàrvestoffer, sødestoffer og andre tilladte

tilsætningsstoffer;

direktiv 79/69318ØF bør omarùejdes af klarhedsgnrnde;

de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direktiv

igñtilEøp(Ð, s€rrest ændret ved Kommissionens direhiv 931102[EØF(t), bør anvendes

tilsvarende;

af hensyn til de forskellige nationale traditioner for fremstilling af marmelade og frugtgelé

samt kastsnjecreme bør de eksisterende nationale bestemmelser, som tillader markedsføring

af de pågældende produkter med et lavere sukkerindhold, opretholdes;

i medfør af proportionalitetsprincippet, som er udtrykt i rakmtens artikel 3 B, stk. 3, bør dette

direkriv begrænses til, hvad der er nødvendigt for at nå det tilsigtede formål;

Kommissionen bør have kompetence til at tilpasse nærværende direktiv i medfør af en proce-

dure i Det Stående Levnedsmiddeludvalg;

for at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne

aftrolde sig fia at vedtáge besiemmelser lor de pågældende produkter, der er mere detaljerede,

eller som ikke er hjemlet i dette direktiv -

UDSTEDT FøLGENDE DIREKTIV:

A¡tikel I

Dette direktiv gælder for de i bilag I defrnerede produkter.

Det gælder ikke for produkrer bestemt til fremstilling af kager og andet bagværk eller for

tilberedning af fn¡gt bestemt til mælkeprodukter.

Artikel 2

Direkriv l9lll2lBØF anvendes for de i bilag I nævnte produkter med følgende undtagelser:

1) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de i bilaget nævnte produkter og skal benyt-

tes i handelen for at betegne dem.

2) Varebetegnelsen suppleres med en angivelse af den eller de anvendte frugter i

aftagendã rækkefølió efter de anvendte råvarers vægûnængde. For produkter frem-

EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. l.
EFT nr. L 291 af 25.11.1993, s. 14.

(7)

(8)
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stillet af te eller flere frugfer k¿n denne angivelse dog erstattes af angivelsen "flere

frugter', af en tilsvarende angivelse eller af en angivelse af antallet af anvendte

frugter.

3) Mærkningen skal oplyse om det faktiske indhold af frugt ved 4ngivelsen "fremstillet
af ... g frugt pr. 100 g", ... eventuelt efter fradrag af vægten af den vurdmængde, der

er anve,lrdt ved tilberedningen af det vandige udtræk'

4) Mærkningen skal oplyse om det samlede indhold af sr¡kker ved angivelsen "... gram

pr. 100 gram', idet dette tal angiver den refraktometiske værdi af det færdige prodUkL

bestemt ved 20' C med en tolerance på + 3 refraktomefiske grader.

Denne angivelse skal dog ikke figurere i mærkningen, når den angiver mængden af
zukker i henhold til Rådets direktiv 901496tF';ØF(e'.

5) Angivelserne i nr. 3 og 4 skal fîgurere i samme synsfelt som varebetegnelsen med

klart synlige bogstaver.

Artikel 3

Medlemsstaterne afholder sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de omhandlede pro-

dukter, der er mere detaljerede, eller som ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 4

Til fremstilling af de i bilag I defïnerede produktei må kun anvendes de ingredienser, der er

nævnt i bitag 2, og råvarer, der er i overensstemmelse med bilag 3.

Artikel 5

Tilpasning af dette direktiv til de almindelige EF-bestemmelser, der gælder for levnedsmidleq

samt til den tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 6.

Artikel 6

Kommissionen bistås af Det Stående Levnedsmiddeludvalg, i det følgende benævnt

"udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens

repræsent¡nt som formand.

Kommissionens repræs€ntant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal

træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om deüe udkast inden for en fris! som formanden kan

fastsætte undei heniyn til, hvor meg€û dø pågældende spørgsmål haster, i givet fald ved

afstemning

Udtalelsen optåges i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om,

EFT nr. L276 af6.10.1990, s.40.
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Kommissionen tager størst mulig hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,

hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 7

Direktiv 77l6g3lüøF ophæves med virkning fra den l. oktober 1997.

Hen¡isrunger til nævnte direltiv betragtes som henvisninger til nærværende direhiv.

Artikel 8

Medlemsstaterne sætter senest den 1. oktober 1997 de nødvendige love og administrative

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen

herom.

Disse bestemmelser anvendes på en sådan måde, at:

- markedsføring af de i bilag I defrnerede produkfer, der er i overensstemmelse med

defrnitionernã og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den l. oktober 1997

- markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, for-

bydes fra den 1. april 1998.

Dog er markedsføring af produher, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men

rorñ er mærket i overenistemmelse med direktiv 7916931F;ØF inden den l. oltober 1997

tilladt, indtil lagrene er opbrugt.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette

direkfiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere

regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstatefiie.

Artikel 9

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende

Artikel l0

Dette direktiv er rettst til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, de¡t

På Rådets vegne
Formand
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I.

l.

BILAG I
VARERNES BETEGNELSER OG DEFINITIONER

Definitioner

M¡rmelade

Marmelade er en blanding med passende geléagtig konsistens af sukker, pulp ogleller

puré af en eller flere fnrgtsorter og vand.

Den mængde pulp ogleller.puré, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigf produkt'

må ikke være under:

350 g i almindelighed
250 gfor solbær, hyben, kvæder

150 g for ingefær
160 g for acajounødder
60 g for passionsfrugter.

M¡rmelede, ekstra er en blurding med passende geléaglig konsistens af sukker og ikke-

koncentreret pulp af en eller flercfrugtsorter'samt vand. Dog kan marmglade_ekstra af
hyben og matrhade ekstra uden kerner af hindbær og brombær fremstilles helt eller

¿ãtvis af ikke-koncentreret puré af disse frugter. Følgende frugter kan ikke anvendes som

blanding ved frønstilling af marmelade ekstra: æbler, pær€r, blommer med sten, meloner,

vandmeloner, vindruer, græska¡, agurker og tomater.

Den minimale mængde pulp, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigt produkt, må

ikke være under:

450 g i almindelighed
350 g for solbær, hyben, kvæder
250 g for ingefær
230 g for acajounødder
80 g for passionsfrugter.

2. Gelé

- Gelé er en blanding med tilstrækkelig geléagtig konsistens af sukker samt saft ogleller

vaodigt udtræk af en eller flere frugtsorter

Mængden af Mft ogleller vandigt udüæh der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigÍ

prodùrt, må ikke vãre under den mængde, der er fastsat for fremstilling af marmelade.

biur" mængder beregnes eftu fradrag af vægten af det vand, der er anvendt ved

tilberedningen af de vandige udræk.

- For gèlé ckstra må den mængde uft ogleller vandigt udtræh d9r gvendes til
fremJtiiling af 1000 g færdig produkf dog ikke være under den mængde, der er fastsat

7t



for fremstilling af marmelade ekstra. Disse mængder beregnes efter fradraq af vægten af

det vand, der ãr urvendt ved tilberedningen af de vandige udræk. Følgende frugter kan

ikke anvendes som blanding ved fremstiiling af gelé ekstra: æbler, pærer, blommer med

. sten, meloner, vandmeloner, vindruer, græskar, agurker og tomater'

3.

- lvlarmelade af citnrsfrugtø er en blanding med passende geleagÍrgton3istens af vand,

sukken og €Nr eller flereãf følgørde produkfer, fremstillet på basis af citrusfrugter: pulp,

puré, saft, vandi5 udtræk og skallen.

Den mængde citrusfnrgter, der anvendes ved fremstillingen af 1000 q fgrdief produkt,

må ikke være under 2(10 g hvoraf mindst 75 g skal hidrøre fra fnrgtskallen.

- For m¡rmel¡de ekstra af citnrsfrugter må den mængde citrusfrugter, der anvendes ved

fremstillingen af 1000 g færdigt piøutct, dog ikke være under 350 g, hvoraf mindst

130 g skal hidrøre fra frugtskallen.

- Betegnelsen "m¡rmetedegeló ¡f citrusfrugtêr" eller "m¡rmeladegelé ekstra af
citru-sfrugter" betegner etþroduh helt uden uopløselige bestanddele, dog eventuelt med

små mængder finskåret frugtskal.

4. I(¡stanjecreme

Kastanjecremè er en blanding med passende konsistens af vand, sukker og mindst 380 g

kastanjepuré (af Castanea ntivø) pr. 1000 g færdigt produkt.

II. Sukkeret kan helt eller delvis'erstattes af sødestoffer som omhandld i direktiv

94/3slBØFu.

III. De under punkt l-4 defïnerede produkter skal indeholde mindst 60% opløseligt tørstof'

bestemt med refraktometer.

Dog kan medlemsst¿terne tillade anvendelse af de forbeholdte varebetegnelser for de

undler punkt l-4 definerede produkter, som har et in{hold afopløseligt tørstofpå under

6ú/o.

IV. Bestemmelsen i punkt III gælder ikke for produkter, hvor sukkeret €r blevst helt eller

delvis erstattet med sødestoffer

V. For blandinger nedsættes de under punlrt I fastsatte mindsteindhold af de forskellige

frugtsorter proportionalt med de anvendte procentdele.

ar EFT nr. L 237 af 10.9.1994, s. 3.
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BILAG 2

De i bilag I definerede produktø,kan tilsættes følgende ingredienser:

- honning, kandisstlcer: i alle produkter som hel eller delvis erst¿hing for sukker

- Ímgtsú: udelukkende i marrrelade, gelé, gelé ekstra

- vfi $ citrusfiagrer i produkter fremstillet på basis af andre frugter: udelukkende i
marmelade, marmelade ekstra, gêlé og gelé ekstra

- sfr $røde frugter: udeluklcende i marmelade og r.narmelade ekstra fremstillet på bæis

af hyben, jordbær, hindbær, stilfcelsbær, ribs og blommer

- mfi g rødbeder: udelukkende i marmelade og gelé fremstillet på basis af jordbær,

stikkelsbær, ribs og blommer

- essentielle olier af citrusfntgler: udelukkende i de produkter, der er defineret i bilag I'
punkt 3

- spiselige olier og fedtstofer som skumdæmpende midler: i alle de i bilag I definerede

produkter

- flydende pektin: i alle de i bilag I definerede produkter

- stcat af citntsfrugter og blde af Petargonium doratissimrn i *.*elade, marmelade

ekstra" gelé og gelé eks;ra, når diss€ fremstilles på basis af kvæder

- spirituow, vin og hedvin, nødder, lnsselnødder, møtdler, lrydderurter, Irydderier,

ianitje og vaniljeekstrakt: i alle de i bilag I de'frnerede produkter
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BILAG 3

A. Ilefinitioner

I dette direktiv forstås ved:

l. Fntgt

- frish sund frugt, uden tegn på foidærv, som iklce ¡r frataget nogen af sine væsentlige

bestanddele ogrer nået til õn iassende modenhed, efter rensning renskæring og fiernelse

af blomst

- i dette direktiv betragÍes tomater, de spiselige dele af rabarberstilke, gulerødder og søde

kartofler også som frugt

- udtrykket ,'ingefær" betegner de spiselige rødder af ingefærplanten, konserverede eller

friske.

2. Frugtpulp

den spiselige del af hele frugten, skrællet eller befriet for kerner, idet denrie spiselige del

kan være skåret i stykker eller moset men ikke pureret.

3. FrugtWré

den spiselige del af hele frugten, slaællet eller befriet for kerner, idet denne spiselige del

er pureret ved sigtning eller lignende processer

4. VandigtÍntgudtæk

det vandige udtræk af frugt, som bortset fra det uundgåelige svind ved normal god

fremstillin-gspraksis indeholder alle de bestanddele af de anvendte frugter, der er

opløselige i vand .

5. Sukker

De tilladte sukkerarter er:

l. de zukkerarter, der er defineret i direktiv [ 7314371fJØF!

2. fruktose
3. sukkerarter afledt af frugt.
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B. Behandling ¡f råv¡rer

l.a) De i del A punkt l-4, definerede produlter kan underkastes følgende behandlinger:

- varme- eller kuldpbehandling
- frysetøning
- konceritrering i det omfang det er teknisk muligt.

b) Når de er bestemt til fremstilling af marmelade, gelé og marmelade af citrusfrugter, kan

disse produkter ligeledes tilsættes svovldioxid (E 220) eller salte heraf @'221,.8 222,

E 223, E 224, E 226 ogB 227).

2. Ingefær kan ørres eller konserveres i sirup

3. Abrikoser, der er bestemt til fremstilling af marmelade, kan ligeledes deþdreres, do€

il*e ved frysetøning.

4. Kastanjer kan i en kortere periode opblødes i en vandig opløsning af svovldioxid eller

salte heraf (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 og ß, 227).

5. Skaller af citnrsfrugter kan konserveres i saltlage.
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