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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1325/2010, внесена от Aaro Keskitalo, с финландско гражданство, 
относно номенклатурата на храни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че номенклатурата на храни може понякога да бъде 
заблуждаваща, както в случая на „Riistakiusaus“, която създава впечатление, че 
продуктът съдържа дивечово месо. Въпреки това списъкът на съставките посочва, че 
продуктът всъщност съдържа много повече свинско месо, отколкото дивечово месо 
(само 2 % еленско месо). Вносителят на петицията счита, че даденото наименование на 
продукта следва да отразява факта, че той съдържа (голямо) количество свинско месо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят посочва, че някои храни, представени на пазара, са описани с 
наименование, което не отразява действителния им състав. По-конкретно той счита, че 
хранителните продукти, продавани под името „Riistakiusaus“ (в което „riista“ 
предполага, че са произведени от дивечово месо) и които съдържат 83% свинско месо, 
следва да съдържат в наименованието си елемент, който да показва това.

Европейският съюз предвижда правила относно търговското наименование, с което се 
продава дадена храна. Така, според член 5, параграф 1 от Директива 2000/13/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, 
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представянето и рекламата на храните1, поради липсата на общностни разпоредби, 
търговското наименование е наименованието, предвидено в законите, приложими в 
държавата-членка, в която продуктът се продава. Ако не съществуват правила на 
национално равнище, името следва да бъде описание на храната, което да е достатъчно 
ясно, за да позволи на купувача да определи истинския й вид и да я отличи от други 
продукти, с които може да бъде объркана.

Преценката за това дали избраното от производителя описание отговаря на 
гореспоменатите критерии или не, се прави от компетентните органи в държавите-
членки отделно за всеки случай, въз основа на цялата информация, предоставена на 
етикета. По-специално, като в член 6 и член 7 изисква изброяването на съставките със 
специфичното им наименование и посочването на количеството им, ако тези съставки 
участват в наименованието на дадената храна или по друг начин са подчертани е 
етикета й, цитираната по-горе директива априори предоставя подходящ механизъм за 
борба с опасността от заблуда на потребителите по отношение на съставките, 
използвани в производството на храните.

Заключение

Задължение на държавите-членки е да преценяват евентуалния подвеждащ характер на 
търговското наименование, под което се продават храните, вземайки предвид етикета в 
неговата цялост и това как този етикет се разбира от потребителите. Ето защо 
Комисията би посъветвала вносителя да се свърже с финландския орган по безопасност 
на храните, Evira, за да изтъкне гореспоменатия въпрос: 

Evira 
Mustialankatu 3
00790 Helsinki, Finland
Тел.: +358 20 772 003
Факс: +358 20 772 4350
E-mail: info evira.fi
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