12.1.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 10/67

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τις µαρµελάδες, τα ζελέ και τις µαρµελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέµα καστάνου που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
δοειδών καθώς και της κρέµας καστάνου που προορίζονται
για ανθρώπινη διατροφή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

Οι γενικοί κανόνες επισήµανσης των τροφίµων που θεσπίζονται µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5), θα πρέπει να εφαρµόζονται
υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες εθνικές παραδόσεις
που ακολουθούνται κατά την παρασκευή των µαρµελάδων,
των ζελέ και των µαρµελάδων εσπεριδοειδών καθώς και της
κρέµας καστάνου, επιβάλλεται να διατηρηθούν οι ισχύουσες
εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν την εµπορία προϊόντων της
κατηγορίας αυτής µε µειωµένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

(7)

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθιερώνονται µε το άρθρο 5 της συνθήκης, ο
στόχος του καθορισµού κοινών ορισµών και κανόνων για τα
συγκεκριµένα προϊόντα και της ευθυγράµµισης των διατάξεων µε τη γενική κοινοτική νοµοθεσία για τα τρόφιµα δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τα κράτη µέλη επαρκώς και,
συνεπώς, λόγω του χαρακτήρα της παρούσας οδηγίας, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
του εν λόγω στόχου.

(8)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(9)

Για να αποτραπεί η δηµιουργία νέων εµποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να
θεσπίζουν, για τα εν λόγω προϊόντα, εθνικές διατάξεις µη
προβλεπόµενες από την παρούσα οδηγία,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες κάθετες οδηγίες περί τροφίµων θα πρέπει να
απλουστευθούν ώστε να λαµβάνονται υπόψη µόνον οι βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα καλυπτόµενα από τις εν λόγω οδηγίες προϊόντα για να µπορούν να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Εδιµβούργου της 11ης και 12ης ∆εκεµβρίου 1992, όπως επιβεβαιώθηκαν από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου 1993.

(2)

Η οδηγία 79/693/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Iουλίου
1979, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τις µαρµελάδες, τους ζελέδες και τις
µαρµελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέµα καστάνου (4), αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι, οι διαφορές
µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών που αφορούν τα συγκεκριµένα προϊόντα ήταν δυνατόν να δηµιουργήσουν άνισες
συνθήκες ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση
των καταναλωτών, και, ως εκ τούτου, να έχουν άµεση
επίπτωση στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της κοινής
αγοράς.

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Κατά συνέπεια, η οδηγία 79/693/ΕΟΚ θέσπισε ορισµούς και
κοινούς κανόνες για τη σύνθεση, τις προδιαγραφές παρασκευής και την επισήµανση των συγκεκριµένων προϊόντων,
ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας.
Η οδηγία 79/693/ΕΟΚ θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη
γενική κοινοτική νοµοθεσία περί τροφίµων, ιδίως δε τη
νοµοθεσία για την επισήµανση, τις χρωστικές, τα γλυκαντικά
και τα άλλα επιτρεπόµενα πρόσθετα, και, για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, προκειµένου να καταστούν σαφέστεροι οι κανόνες παρασκευής και οι όροι εµπορίας των µαρµελάδων, των ζελέ και των µαρµελάδων εσπεριΕΕ C 231 της 9.8.1996, σ. 27.
ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 95.
ΕΕ C 56 της 24.2.1997, σ. 20.
ΕΕ L 205 της 13.8.1979, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 88/593/ΕΟΚ (ΕΕ L 318 της 25.11.1988, σ. 44).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα προϊόντα που ορίζονται στο
παράρτηµα I.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που προορίζονται για την παρασκευή αρτοσκευασµάτων ζαχαροπλαστικής,
προϊόντων ζαχαροπλαστικής ή προϊόντων µπισκοτοποιίας.
(5) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2
Η οδηγία 2000/13/ΕΚ εφαρµόζεται στα προϊόντα που ορίζονται
στο παράρτηµα I, υπό τους εξής όρους:
1. Οι ονοµασίες προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα I
χρησιµοποιούνται µόνον για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται
σε αυτό και πρέπει να χρησιµοποιούνται στο εµπόριο για την
περιγραφή τους.
Ωστόσο, οι ονοµασίες προϊόντων που χρησιµοποιούνται στο
παράρτηµα I µπορεί να χρησιµοποιούνται ως συµπλήρωµα της
ονοµασίας και σύµφωνα µε την πρακτική που εφαρµόζεται για
να περιγράφονται άλλα προϊόντα που δεν µπορούν να εκληφθούν ως προϊόντα του παραρτήµατος I.
2. Οι ονοµασίες προϊόντων συµπληρώνονται µε την αναγραφή του
ή των χρησιµοποιούµενων φρούτων, κατά φθίνουσα τάξη της
κατά βάρος αναλογίας των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών.
Ωστόσο, στα προϊόντα που παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα φρούτα, η µνεία των χρησιµοποιούµενων φρούτων µπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη «διάφορα φρούτα», από
ανάλογη ένδειξη, ή από τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων
φρούτων.
3. Στην επισήµανση πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε
φρούτα µε την ένδειξη «παρασκευασµένο από … γραµ.
φρούτων ανά 100 γραµ.» τελικού προϊόντος, µετά από αφαίρεση, κατά περίπτωση, του βάρους του νερού που έχει χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των υδατικών εκχυλισµάτων.
4. Στην επισήµανση πρέπει να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα µε την ένδειξη «ολική περιεκτικότητα σε
σάκχαρα … γραµ. ανά 100 γραµ.», όπου ο αναφερόµενος
αριθµός αντιπροσωπεύει την τιµή που προσδιορίζεται µε διαθλασιµετρία επί του τελικού προϊόντος, στους 20 °C, µε ανοχή
± 3 βαθµούς διαθλασιµετρίας.
Ωστόσο, δεν επιβάλλεται η αναγραφή της περιεκτικότητας σε
σάκχαρα όταν στην επισήµανση περιλαµβάνεται διαθρεπτικός
ισχυρισµός για τα σάκχαρα κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 90/
496/ΕΟΚ (1).
5. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σηµείο 3 και στο πρώτο
εδάφιο του σηµείου 4, πρέπει να αναγράφονται µε ιδιαίτερα
ευδιάκριτους χαρακτήρες στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία του προϊόντος.
6. Όταν η περιεκτικότητα σε κατάλοιπα διοξειδίου του θείου υπερβαίνει τα 10 mg/kg, η παρουσία του πρέπει να αναγράφεται
στον κατάλογο των συστατικών κατά παρέκκλιση του άρθρου 6
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.
Άρθρο 3
Για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα Ι, τα κράτη µέλη δεν
θεσπίζουν εθνικές διατάξεις που δεν προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ (2) ή των διατάξεων
για την εφαρµογή της, για την παρασκευή των προϊόντων που
ορίζονται στο παράρτηµα I µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο τα
(1) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40.
(2) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 94/34/ΕΚ (ΕΕ L 237 της 10.7.1994, σ. 1).
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απαριθµούµενα στο παράρτηµα II συστατικά και οι πρώτες ύλες
που ανταποκρίνονται στο παράρτηµα III.
Άρθρο 5
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται κατωτέρω, θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:
— ευθυγράµµιση της παρούσας οδηγίας µε τη γενική κοινοτική
νοµοθεσία περί τροφίµων,
— προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή τροφίµων,
καλούµενη στο εξής «επιτροπή», η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο
1 της απόφασης 69/414/ΕΟΚ (3).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7

Η οδηγία 79/693/ΕΟΚ καταργείται από τις 12 Ιουλίου 2003.
Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία, λογίζονται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία, πριν από τις 12 Ιουλίου 2003. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε:
— να επιτρέπεται η εµπορία των προϊόντων που ορίζονται στο
παράρτηµα I, εφόσον ανταποκρίνονται στους ορισµούς και
τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, από
τις 12 Ιουλίου 2003,
— να απαγορεύεται η εµπορία των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία, από τις 12 Ιουλίου 2004.
Ωστόσο, η εµπορία προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
παρούσα οδηγία αλλά στα οποία έχει τεθεί επισήµανση πριν από τις
12 Ιουλίου 2004, σύµφωνα µε την οδηγία 79/693/ΕΟΚ, επιτρέπεται µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες αυτής της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
(3) ΕΕ L 291 της 19.11.1969, σ. 9.
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Άρθρο 9
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 10
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PICQUÉ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑI ΟΡIΣΜΟI ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
I. ΟΡIΣΜΟI
— Η «µαρµελάδα» είναι µείγµα, µε την κατάλληλη πηκτωµατώδη υφή, σακχάρων, πούλπας ή/και πολτού από ένα ή
περισσότερα είδη φρούτων και νερού. Ωστόσο, η µαρµελάδα από εσπεριδοειδή µπορεί να παρασκευάζεται από ολόκληρα
φρούτα, κοµµένα σε λωρίδες ή/και σε φέτες.
Η ποσότητα πούλπας ή/και πολτού που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 1 000 gr τελικού προϊόντος δεν πρέπει να
είναι µικρότερη από:
— 350 gr

γενικά,

— 250 gr

προκειµένου για κόκκινα φραγκοστάφυλα, καρπούς σορβιάς, ιπποφαές, µαύρα φραγκοστάφυλα,
κυνόρροδα και κυδώνια,

— 150 gr

προκειµένου για ζιγγίβερι (πιπερόριζα),

— 160 gr

προκειµένου για ανακάρδιο,

— 60 gr
προκειµένου για καρπούς ρολογιάς.
— Η «µαρµελάδα» έξτρα είναι µείγµα, µε την κατάλληλη πηκτωµατώδη υφή, σακχάρων και µη συµπυκνωµένης πούλπας ενός
ή περισσοτέρων ειδών φρούτων και νερού. Ωστόσο, η µαρµελάδα έξτρα από κυνόρροδα καθώς και η µαρµελάδα έξτρα
χωρίς κουκούτσια από σµέουρα (φραµπουάζ), µούρα, µαύρα φραγκοστάφυλα, µυρτίδια και κόκκινα φραγκοστάφυλα
µπορούν να προέρχονται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από µη συµπυκνωµένο πολτό των φρούτων αυτών. Η µαρµελάδα έξτρα
από εσπεριδοειδή µπορεί να παρασκευάζεται από ολόκληρα φρούτα, κοµµένα σε λωρίδες ή/και σε φέτες.
Τα παρακάτω φρούτα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται σε µείγµα µε άλλα φρούτα για την παρασκευή µαρµελάδας
έξτρα : µήλα, αχλάδια, συµπύρηνα δαµάσκηνα, πεπόνια, καρπούζια, σταφύλια, κολοκύθες, αγγούρια και ντοµάτες.
Η ποσότητα πούλπας που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 1 000 gr τελικού προϊόντος, δεν πρέπει να είναι µικρότερη
από:

—

—

—

—
—

— 450 gr

γενικά,

— 350 gr

προκειµένου για κόκκινα φραγκοστάφυλα, καρπούς σορβιάς, ιπποφαές, µαύρα φραγκοστάφυλα,
κυνόρροδα και κυδώνια,

— 250 gr

προκειµένου για ζιγγίβερι (πιπερόριζα),

— 230 gr

προκειµένου για ανακάρδιο,

— 80 gr
προκειµένου για καρπούς ρολογιάς.
Το ζελέ είναι ένα επαρκώς πηκτωµατώδες µείγµα σακχάρων και χυµού ή/και υδατικού εκχυλίσµατος από ένα ή
περισσότερα είδη φρούτων.
Η ποσότητα χυµού ή/και υδατικού εκχυλίσµατος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 1 000 gr τελικού προϊόντος
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που καθορίζεται για την παρασκευή µαρµελάδας. Οι ποσότητες αυτές
υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί το βάρος του νερού που έχει χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των υδατικών εκχυλισµάτων.
Ωστόσο, στην περίπτωση του «ζελέ έξτρα», η ποσότητα χυµού φρούτων ή/και υδατικού εκχυλίσµατος που χρησιµοποιείται
για την παρασκευή 1 000 gr τελικού προϊόντος δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που καθορίζεται για την
παρασκευή µαρµελάδας έξτρα. Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί το βάρος του νερού που έχει
χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των υδατικών εκχυλισµάτων. Τα παρακάτω φρούτα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται
σε µείγµα µε άλλα φρούτα για την παρασκευή ζελέ έξτρα: µήλα, αχλάδια, συµπύρηνα δαµάσκηνα, πεπόνια, καρπούζια,
σταφύλια, κολοκύθες, αγγούρια και ντοµάτες.
Η «µαρµελάδα εσπεριδοειδών» είναι µείγµα, µε την κατάλληλη πηκτωµατώδη σύσταση, νερού, σακχάρων και ενός ή
περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα που λαµβάνονται από εσπεριδοειδή: πούλπα, πολτός, χυµός, υδατικό εκχύλισµα
και φλοιοί.
Η ποσότητα εσπεριδοειδών που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 1 000 gr τελικού προϊόντος δεν πρέπει να είναι
µικρότερη από 200 gr, από τα οποία τουλάχιστον 75 gr πρέπει να προέρχονται από το ενδοκάρπιο.
Η ονοµασία «µαρµελάδα-ζελέ εσπεριδοειδών» χαρακτηρίζει προϊόν απαλλαγµένο από το σύνολο των αδιάλυτων υλών, µε
εξαίρεση ενδεχοµένως µικρές ποσότητες λεπτοτεµαχισµένου φλοιού.
Η κρέµα κάστανου είναι το µείγµα µε την κατάλληλη υφή, νερού, σακχάρων και τουλάχιστον 380 gr πολτού από
κάστανα (Castanea satiνa) ανά 1 000 gr τελικού προϊόντος.

II. Τα προϊόντα που ορίζονται στο µέρος I πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία, προσδιοριζόµενη µε
διαθλασιµετρία, ίση τουλάχιστον προς 60 %, εκτός από τα προϊόντα στα οποία τα σάκχαρα έχουν αντικατασταθεί εν µέρει ή
εξ ολοκλήρου από γλυκαντικά.
Ωστόσο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και για να ληφθούν υπόψη ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση των αποκλειστικών ονοµασιών για τα προϊόντα τα οποία
ορίζονται στο µέρος I και των οποίων η περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία δεν υπερβαίνει το 60 %.
III. Στην περίπτωση µειγµάτων φρούτων, οι ελάχιστες περιεκτικότητες που καθορίζονται στο µέρος I για τα διάφορα είδη
φρούτων, µειώνονται κατ’ αναλογία προς τα χρησιµοποιούµενα ποσοστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα I µπορούν να προστίθενται τα ακόλουθα συστατικά:
— µέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι (1): σε όλα τα
προϊόντα για την ολική ή µερική αντικατάσταση των σακχάρων,
— χυµός φρούτων: µόνο σε µαρµελάδα,
— χυµός εσπεριδοειδών σε προϊόντα που λαµβάνονται από άλλα φρούτα: µόνο σε µαρµελάδα, µαρµελάδα έξτρα, ζελέ και ζελέ
έξτρα,
— χυµός ερυθρών καρπών: µόνο σε µαρµελάδα και µαρµελάδα έξτρα από κυνόρροδα, φράουλες, σµέουρα (φραµπουάζ),
κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα, κόκκινα φραγκοστάφυλα, δαµάσκηνα και ραβέντι,
— χυµός ερυθρών τεύτλων: µόνο σε µαρµελάδα και ζελέ από φράουλες, σµέουρα (φραµπουάζ), κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα, κόκκινα φραγκοστάφυλα και δαµάσκηνα,
— αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών: µόνο στη µαρµελάδα εσπεριδοειδών και στη µαρµελάδα-ζελέ εσπεριδοειδών,
— βρώσιµα έλαια και λίπη ως αντιαφριστικοί παράγοντες: σε όλα τα προϊόντα,
— υγρή πηκτίνη: σε όλα τα προϊόντα,
— φλοιοί εσπεριδοειδών: σε µαρµελάδα, µαρµελάδα έξτρα, ζελέ και ζελέ έξτρα,
— φύλλα του Pelargonium odoratissimum: σε µαρµελάδα, µαρµελάδα έξτρα, ζελέ και ζελέ έξτρα από κυδώνια,
— οινοπνευµατώδη, οίνος και οίνος λικέρ, καρποί µε κέλυφος, αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, βανίλλια και εκχυλίσµατα βανίλλιας:
σε όλα τα προϊόντα,
— βανιλλίνη: σε όλα τα προϊόντα.

(1) Βλέπε σελίδα 47 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
A. ΟΡIΣΜΟI
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. Φρούτο:
— ο νωπός, υγιής, αναλλοίωτος καρπός από τον οποίο δεν έχει αφαιρεθεί κανένα βασικό συστατικό και ο οποίος
βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης, όπως λαµβάνεται µετά από καθαρισµό και αποµάκρυνση όλων των µη
βρώσιµων µερών και των ξένων υλών,
— για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εξοµοιώνονται προς τα φρούτα οι ντοµάτες, τα βρώσιµα µέρη των µίσχων
του φυτού ραβέντι, τα καρότα, οι γλυκοπατάτες, τα αγγούρια, οι κολοκύθες, τα πεπόνια και τα καρπούζια,
— ο όρος «ζιγγίβερι» δηλώνει τις διατηρηµένες ή νωπές βρώσιµες ρίζες του φυτού ζιγγίβερι. Το ζιγγίβερι µπορεί να είναι
αποξηραµένο ή διατηρηµένο σε σιρόπι.
2. Πούλπα (φρούτων):
Το βρώσιµο µέρος του ολόκληρου φρούτου, ενδεχοµένως, αποφλοιωµένο, χωρίς φλούδα, αποπυρηνωµένο, χωρίς κουκούτσια και τα παρόµοια, το οποίο µπορεί να έχει τεµαχιστεί ή συνθλιβεί αλλά δεν έχει πολτοποιηθεί.
3. Πολτός (φρούτων):
Το βρώσιµο µέρος του ολόκληρου φρούτου, αποφλοιωµένο, χωρίς φλούδα, αποπυρηνωµένο, χωρίς κουκούτσια και τα
παρόµοια, εάν χρειάζεται, το οποίο έχει πολτοποιηθεί µε κοσκίνισµα ή άλλη παρεµφερή επεξεργασία.
4. Υδατικό εκχύλισµα (φρούτων):
Το υδατικό εκχύλισµα φρούτων το οποίο, µε την επιφύλαξη των αναπόφευκτων απωλειών σύµφωνα µε την κατάλληλη
πρακτική παρασκευής, περιέχει όλα τα υδατοδιαλυτά συστατικά των χρησιµοποιούµενων φρούτων.
5. Σάκχαρα
Τα επιτρεπόµενα σάκχαρα είναι:
1. τα σάκχαρα που ορίζονται στην οδηγία 2001/111/EK (1),
2. το σιρόπι φρουκτόζης,
3. τα σάκχαρα που εξάγονται από φρούτα,
4. η µερικώς επεξεργασµένη (καστανή) ζάχαρη.
B. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
1. Τα
—
—
—
—

προϊόντα που ορίζονται στο µέρος Α σηµεία 1, 2, 3 και 4 µπορούν να υποβάλλονται στις ακόλουθες επεξεργασίες:
επεξεργασίες εν θερµώ ή εν ψυχρώ,
λυοφιλοίωση,
συµπύκνωση, στο µέτρο που προσφέρονται προς τούτο από τεχνική άποψη.
εξαιρουµένων των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων «έξτρα»: χρησιµοποίηση διοξειδίου του θείου (Ε 220) ή των αλάτων του (Ε 221, Ε 222, Ε 223, Ε 224, Ε 226 και Ε 227) ως βοήθηµα για την
παρασκευή εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση της µέγιστης περιεκτικότητας σε διοξείδιο του θείου που ορίζεται από
την οδηγία 95/2/ΕΚ στα τελικά προϊόντα που ορίζονται στο µέρος I του παραρτήµατος I.

2. Τα βερίκοκα και τα δαµάσκηνα που προορίζονται για την παρασκευή µαρµελάδας µπορούν να υποβάλλονται και σε άλλες
επεξεργασίες αφυδάτωσης πλην της λυοφιλοίωσης.
3. Οι φλοιοί εσπεριδοειδών µπορούν να διατηρούνται σε άλµη.

(1) Βλέπε σελίδα 53 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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