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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nuomone, kartais maisto produktų pavadinimai gali būti klaidinantys. 
Pavyzdžiui, iš pavadinimo „Žvėrienos užkepėlė“ (suom. Riistakiusaus) galima spręsti, kad 
produktas yra iš žvėrienos. Tačiau perskaičius sudedamųjų dalių sąrašą paaiškėja, kad 
produkto sudėtyje gerokai daugiau kiaulienos, negu žvėrienos (tik 2 % elnienos). Peticijos 
pateikėjo nuomone, iš produkto pavadinimo turėtų būti aišku, kad jame yra (daug) kiaulienos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas pastebėjo, kad kai kurių parduodamų maisto produktų pavadinimai 
neatspindi jų tikrosios sudėties. Konkrečiai peticijos pateikėjas mano, kad maisto produktų, 
kurie parduodami su pavadinimu „Riistakiusaus“ (žodis „riista“ leidžia manyti, kad produktas 
pagamintas iš žvėrienos), ir kuriuose yra 83 proc. kiaulienos, pavadinime turėtų būti ir tai 
nurodantis žodis.

Europos Sąjungoje galioja taisyklės, kuriomis reglamentuojami parduodami maisto produktų 
pavadinimai. Taigi, remiantis Direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo1, 5 
                                               
1 OL L 109, 2000 5 6, p. 29. 
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straipsnio 1 dalimi, jei nėra galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų, pavadinimui, su kuriuo 
parduodamas maisto produktas, turi būti taikomi galiojantys valstybės narės, kurioje 
produktas parduodamas, teisės aktai. Jei nėra nacionalinių taisyklių, pavadinimas turi būti 
maisto produkto aprašymas ir jis turi būti pakankamai aiškus, kad pirkėjas žinotų tikrąją 
produkto kilmę ir galėtų jį atskirti nuo kitų produktų, su kurias jis galėtų būti supainiotas.

Ar veiklos vykdytojo pasirinktas pavadinimas atitinka minėtus kriterijus, kiekvienu atveju 
atskirai vertina valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į visą 
etiketėje pateiktą informaciją. Konkrečiai, minėtos direktyvos 6 ir 7 straipsniuose 
reikalaujama, kad jei maisto produkto pavadinime arba produkto ženklinime pabrėžtos 
sudedamosios produkto dalys, minėtos sudedamosios dalys turi būti išvardytos nurodant jų 
specifinius pavadinimus ir kiekį. Taip a priori išvengiama pavojaus, kad vartotojai bus 
suklaidinti dėl maisto gamybai naudojamų sudedamųjų dalių.

Išvada

Vertinti galbūt klaidinamo pobūdžio parduodamų maisto produktų pavadinimus yra valstybių 
narių pareiga. Jos privalo atsižvelgti į ženklinimo visumą ir į tai, kaip jį supranta vartotojai. 
Todėl Komisija siūlytų peticijos pateikėjui susisiekti su Suomijos maisto saugos institucija 
„Evira“ ir atkreipti dėmesį į minėtą susirūpinimą keliantį klausimą:

„Evira“ 
Mustialankatu 3
00790 Helsinki, Finland
Tel.: +358 20 772 003
Faks.: +358 20 772 4350
El. paštas: info evira.fi.“


