
De kaas met de benaming
‘feta’ wordt in Griekenland
uitsluitend bereid uit scha-

penmelk of een mengsel van scha-
pen- en circa 20% geitenmelk. Voor
de productie van Deense feta-kaas
wordt daarentegen vrijwel uitsluitend
koemelk gebruikt. In de overige lid-
staten wordt kaas van verschillende
samenstelling en melksoorten aange-
duid als ‘feta’.

De Griekse autoriteiten kwamen in
1994 tot het inzicht dat de op Griekse

wijze bereide feta-kaas als uniek is te
beschouwen in vergelijking met de
andere feta-producerende EU-lan-
den. Het etiketteringsdispuut dat
volgde om te komen tot een beoorde-
ling van bepaalde claims, geeft een
treffend beeld van de EU-procedures
op dit gebied.

Bescherming productnamen
De benaming ‘feta’ voor een bepaal-
de Griekse kaassoort werd op ver-
zoek van Griekenland in 1996 opge-
nomen in de EG-registratielijst met
‘beschermde benamingen’. Deze lijst
is onderdeel van een regeling die
bescherming biedt tegen namaak.

De Raad stelde in 1992 de verorde-
ning 2081/92 vast inzake de bescher-
ming van geografische aanduidingen
en oorsprongsbenaming van land-

bouwproducten en levensmiddelen
[1]. Deze benamingen betreffen de
naam van de streek, van een bepaalde
plaats of, in uitzonderlijke gevallen,
de naam van een land. Om in aan-
merking te komen voor naamsbe-
scherming moet nog aan andere cri-
teria zijn voldaan. Voorts is het ver-
eist een omschrijving te geven van
aan het gebied gebonden ‘faam’ van
het product als het een geografische
aanduiding betreft.

In de loop van 1994 waren al ruim
1.400 benamingen ter registratie aan
de Commissie voorgelegd. Na aan-
vullende inlichtingen werd een eerste
ontwerpverordening opgesteld. Ruim
300 benamingen konden worden
geregistreerd, waaronder ‘feta’. De
lijst werd opgenomen in verordening
(EG) nr. 1107/96 [2].

Soortnamen
Benamingen die na verloop van korte
of lange tijd soortnamen – ofwel
generieke namen – zijn geworden,
vallen niet onder de bescherming en
worden dus niet geregistreerd. De
verordening verstaat onder soort-
naam (verkort): de naam van een
levensmiddel, die weliswaar verband
houdt met de plaats of streek (kwali-
teit of bekendheid), doch de gangba-
re naam is geworden van een levens-
middel waarvan de bereiding niet
meer plaatsgebonden is.

Voor de bekende Franse kaassoor-
ten, zoals Brie, Camembert en
Emmental, werd geen bescherming
gevraagd, althans niet voor de ‘kale’
soortnamen, dus zonder streekaan-
duiding. Wel werden onder andere
opgenomen ‘Brie de Meaux’,
‘Camembert de Normandie’ en
‘Emmental de Savoie’. 

Griekse feta betwist
Zeven Franse kaasproducenten en de
overheden van Duitsland en Dene-
marken toonden zich zeer verbolgen
over de registratie van de Griekse
‘feta’ als beschermde oorsprongs-
benaming. ‘Feta’ zou een soortnaam
zijn geworden en de opponenten
stelden bij het Hof van Justitie een
beroep in tegen de Commissie.

Dit leidde tot onderzoek door het
Hof en in zijn arrest van 16 maart
1999 heeft het Hof verordening
1107/96 nietig verklaard ten aanzien
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van de benaming ‘feta’. Het Hof
onderstreepte daarbij dat niet genoeg
aandacht was besteed aan de concre-
te situatie in de lidstaten.

De Commissie reageerde hier
onmiddellijk op door bij verordening
1070/1999 de benaming ‘feta’ uit de
bijlage van verordening 1107/1996 en
uit het register van beschermde bena-
mingen te schrappen [3]. Maar hier-
mee was de activiteit van de Commis-
sie in deze affaire nog lang niet ten
einde. Er werd aan alle lidstaten een
gedetailleerde vragenlijst toege-
stuurd, om een beeld te krijgen van
de fetaproductie en -consumptie en
de bekendheid van de benaming
‘feta’. 

Conclusie
Het Comité concludeerde op grond
van de verzamelde informatie dat
deze kaas over het algemeen wordt
gepresenteerd als een product van
Griekse oorsprong en dat de bena-
ming ‘feta’ geen soortnaam is. De
Commissie besliste vervolgens dat de
Griekse aanvraag in overeenstem-
ming is met de bepalingen van veror-
dening 2081/92 [1].

Volgens deze verordening is het
echter uitgesloten dat een met een
benaming samenhangend geogra-
fisch gebied een heel land omvat.
Voor de benaming ‘feta’ is derhalve
bepaald dat het uitsluitend het
grondgebied van continentaal Grie-
kenland betreft. Alle andere eilanden
en eilandengroepen werden uitgeslo-
ten omdat deze niet over de vereiste
natuurlijke en/of menselijke factoren
beschikken.

Het gevolg is dat verordening (EG)
nr. 1107/96 (weer) werd gewijzigd. In
de nieuwe verordening 1829/2002 [4]
is bepaald dat de benaming ‘feta’ in
het register van beschermde bena-
mingen wordt ingeschreven. Deze
verordening trad in werking op 15
oktober 2002. ■
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Naam Griekse feta-kaas
weer beschermd
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Uitkomsten vragenlijsten EU-landen
Op het moment van de toetreding van Griekenland tot de EU

kwam ongeveer 92% van de consumptie van ‘feta’ in de Gemeen-

schap voor rekening van dat land. De andere lidstaten zijn in de

loop der jaren meer ‘feta’ gaan consumeren, waardoor het aan-

deel van de consumptie in Griekenland tot 73% daalde. De con-

sumptie van feta-kaas per persoon per jaar varieert in de lidstaten

van 30 tot 300 gram. In Griekenland is dit ruim 10 kg.

Op het etiket van in de Gemeenschap verhandelde feta-kaas

wordt in het algemeen direct of indirect gerefereerd aan Grieken-

land. Daaruit is op te maken dat verband tussen de benaming

‘feta’ en het Griekse ‘terroir’ doelbewust wordt gesuggereerd. Dit

verkoopargument duidt op de faam van het originele product. Uit

naslagwerken als woordenboeken en encyclopedieën blijkt dat de

term ‘feta’ in nagenoeg alle Europese landen uitsluitend is

omschreven als een Griekse kaas van schapen- en geitenmelk.
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De benaming ‘feta’ 

is geen soortnaam


