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1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că nomenclatura produselor alimentare poate fi uneori înșelătoare, cum 
este cazul „Riistakiusaus”, care dă impresia că produsul conține carne de vânat. Cu toate 
acestea, lista de ingrediente reflectă faptul că, de fapt, produsul conține mai multă carne de 
porc decât de vânat (doar 2 % carne de căprioară). Petiționarul consideră că numele dat 
produsului ar trebui să reflecte faptul că acesta conține o cantitate (mare) de carne de porc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul observă că unele produse alimentare prezente pe piață sunt descrise printr-un 
nume care nu reflectă compoziția lor reală. În special, petiționarul consideră că denumirea 
produselor alimentare comercializate sub numele „Riistakiusaus” (în care „riista” sugerează 
că sunt produse din carne de vânat) și care conțin 83 % carne de porc ar trebui să includă și un 
element care să menționeze acest lucru.

Uniunea Europeană prevede norme care reglementează denumirea sub care este comercializat 
un aliment. Astfel, conform articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2000/13/CE privind 
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apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor 

alimentare, precum și la publicitatea acestora1, în absența legislației Uniunii, denumirea sub 

care este comercializat un aliment trebuie să fie cea prevăzută în legislația aplicabilă în statul 
membru în care este comercializat produsul. Atunci când nu există norme naționale, 
denumirea este o descriere a alimentului care să fie suficient de clară încât cumpărătorul să îi 
cunoască adevărata natură și să îl distingă de alte produse cu care ar putea fi confundat.

Autoritățile competente din statele membre evaluează de la caz la caz dacă o descriere aleasă 
de un operator îndeplinește sau nu criteriile menționate, ținând seama de toate informațiile 
furnizate pe etichetă. În special, prin faptul că solicită, la articolele sale 6 și 7, enumerarea 
ingredientelor după denumirea lor specifică și indicarea cantității ingredientelor respective, în 
cazul în care acestea apar în denumirea alimentului în cauză sau sunt evidențiate în alt mod pe 
etichetă, directiva sus-menționată furnizează în general un mecanism de combatere a riscului
de inducere în eroare a consumatorului în ceea ce privește ingredientele folosite la fabricarea 
alimentelor.

Concluzie

Statele membre au obligația de a evalua caracterul posibil înșelător al denumirii sub care este 
comercializat un produs alimentar, ținând seama de etichetă ca întreg și de înțelegerea 
acesteia de către consumator. Prin urmare, Comisia i-ar sugera petiționarului să contacteze 
Autoritatea finlandeză pentru siguranța alimentară Evira, în scopul de a evidenția preocuparea 
menționată mai sus:

Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki, Finlanda
Tel: +358 20 772 003
Fax: +358 20 772 4350
E-mail: info evira.fi

                                               
1 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. 


