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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πιστεύει ότι ενίοτε είναι παραπλανητική η ονομασία διαφόρων προϊόντων 
διατροφής. Έτσι, από την ονομασία του προϊόντος «Riistakiusaus» φαίνεται ότι περιέχει 
κρέας θηραμάτων. Εάν όμως διαβάσει κανείς τον κατάλογο των συστατικών, προκύπτει ότι 
το προϊόν περιέχει πολύ περισσότερο χοίρειο κρέας από ό,τι κρέας θηραμάτων (μόλις 2% 
κρέας ζαρκαδιού). Ο αναφέρων θεωρεί ότι στην ονομασία του προϊόντος θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται και κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει στη (μεγάλη) περιεκτικότητα σε 
χοίρειο κρέας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων παρατηρεί ότι ορισμένα τρόφιμα που υπάρχουν στην αγορά περιγράφονται με 
ονομασία η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική τους σύνθεση. Ειδικότερα, ο 
αναφέρων θεωρεί ότι τα τρόφιμα που πωλούνται με την ονομασία «Riistakiusaus» (όπου το 
«riista» υποδηλώνει ότι παράγεται από κρέας θηραμάτων) και περιέχουν 83% χοίρειου 
κρέατος θα πρέπει να περιέχουν στην ονομασία τους και ένα στοιχείο που παραπέμπει σε 
αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει κανόνες που διέπουν την ονομασία πώλησης των τροφίμων. 
Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των 
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νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων, ελλείψει νομοθεσίας της Ένωσης, η ονομασία πώλησης ενός 
τροφίμου είναι αυτή που προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος εντός του 
οποίου πωλείται το προϊόν. Αν δεν υφίστανται εθνικοί κανόνες, η ονομασία συνίσταται στην 
περιγραφή του προϊόντος η οποία πρέπει να είναι διατυπωμένη με επαρκή ακρίβεια ώστε να 
μπορεί ο αγοραστής να αντιλαμβάνεται την πραγματική φύση του προϊόντος και να το 
διακρίνει από άλλα με τα οποία θα ήταν δυνατόν να το συγχέει.

Η αξιολόγηση για το αν η περιγραφή την οποία επιλέγει η επιχείρηση πληροί τα 
προαναφερθέντα κριτήρια διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα. 
Ειδικότερα, η προαναφερθείσα οδηγία, απαιτώντας στα άρθρα 6 και 7 την απαρίθμηση των 
συστατικών βάσει του ειδικού τους ονόματος και την ένδειξη της ποσότητας αν τα συστατικά 
αυτά εμφανίζονται στην ονομασία πώλησης του εν λόγω τροφίμου ή διακρίνονται σαφώς 
στην επισήμανση με άλλο τρόπο, προβλέπει εκ των προτέρων έναν κατάλληλο μηχανισμό για 
να αποφεύγεται ο κίνδυνος παραπλάνησης των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των τροφίμων.

Συμπέρασμα

Είναι υποχρέωση των κρατών μελών να αξιολογούν τον πιθανό παραπλανητικό χαρακτήρα 
της ονομασίας πώλησης ενός τροφίμου λαμβάνοντας υπόψη την ετικέτα στο σύνολό της και 
την κατανόησή της από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά στον 
αναφέροντα να επικοινωνήσει με τη φινλανδική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων Evira, 
προκειμένου να επισημάνει την προαναφερθείσα ανησυχία του:

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


