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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1325/2010, którą złożył Aaro Keskitalo (Finlandia) w sprawie 
nazewnictwa produktów żywnościowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że nazewnictwo produktów żywnościowych czasami może być 
mylące, tak jak ma to miejsce w przypadku „Riistakiusaus”, gdzie nazwa wskazuje 
na zawartość dziczyzny. Niemniej jednak lista składników zawartych w produkcie, o którym 
mowa, świadczy o większej zawartości wieprzowiny niż dziczyzny (tylko 2% sarniny). 
Składający petycję uważa, że nazwa produktu powinna odzwierciedlać to, że dany produkt 
zawiera (znaczne) ilości wieprzowiny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję zauważa, że niektóre środki spożywcze obecne na rynku są określane za 
pomocą nazwy, która nie odzwierciedla ich rzeczywistego składu. Składający skargę uważa 
zwłaszcza, że środek spożywczy sprzedawany pod nazwą „Riistakiusaus” (z której członu 
„riista” wynika, że produkt został wytworzony z dziczyzny), zawierający 83% mięsa 
wieprzowego, powinien zawierać w swojej nazwie element wskazujący na ten fakt.

Unia Europejska ustanowiła zasady regulujące kwestię nadawania nazwy, pod którą 
sprzedawana jest żywność. W związku z tym, zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE 
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w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych1, w przypadku braku 
przepisów unijnych nazwa, pod którą produkt jest sprzedawany, jest nazwą przewidzianą w 
przepisach ustawowych, mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym 
produkt jest sprzedawany. W przypadku braku przepisów krajowych nazwa powinna być 
opisem środka spożywczego, który jest wystarczająco zrozumiały, by umożliwić nabywcy 
rozpoznanie prawdziwego rodzaju tego środka oraz odróżnienie go od innych produktów, z 
którymi może być on mylony.

Ocena mająca na celu stwierdzenie, czy opis wybrany przez przedsiębiorcę spełnia 
wymienione powyżej kryteria, jest dokonywana indywidualnie przez właściwe organy 
państwa członkowskiego, z uwzględnieniem informacji umieszczonej na etykiecie. Poprzez 
wprowadzenie w art. 6 i 7 dyrektywy 2000/13/WE wymogu wymieniania składników pod 
szczególną nazwą, a także określenia ilości tych składników, jeżeli występują one w nazwie 
produktu żywnościowego bądź też ich obecność jest w inny sposób podkreślona w 
oznakowaniu, ustanawia się a priori odpowiedni mechanizm zapobiegania ryzyku 
wprowadzenia konsumenta w błąd co do składników zastosowanych w procesie produkcji 
żywności.

Wnioski

Obowiązkiem państw członkowskich jest dokonanie oceny ewentualnego mylącego 
charakteru nazwy, pod którą sprzedawana jest żywność, z uwzględnieniem całości etykiety, a 
także stopnia, w jakim jest ona zrozumiała dla konsumenta. W związku z tym Komisja 
proponuje, aby składający petycję nawiązał kontakt z fińskim urzędem bezpieczeństwa 
żywności Evira w celu naświetlenia wyżej wymienionej kwestii:

Evira 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki, Finlandia
tel.: +358 20 772 003
faks: +358 20 772 4350
e-mail: info evira.fi

                                               
1Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. 


