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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1325/2010 af Aaro Keskitalo, finsk statsborger, om 
fødevarebetegnelser

1. Sammendrag

Andrageren mener, at betegnelserne for fødevarer sommetider er misvisende. Således fremgår 
det af betegnelsen for produktet Riistakiusaus, at produktet indeholder vildtkød. Ved læsning 
af ingredienslisten fremgår det imidlertid, at produktet indeholder langt mere svinekød end 
vildtkød (kun 2 % hjortekød). Andrageren mener, at der i produktets navn også skal være et 
element, som henleder opmærksomheden på den store procentdel af svinekød.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren bemærker, at nogle levnedsmidler på markedet bærer en betegnelse, der ikke 
afspejler deres reelle sammensætning. Andrageren påpeger, at der i navnet på særligt de 
levnedsmidler, der sælges under navnet "Riistakiusaus" (hvor "riista" angiver, at 
levnedsmidlet er fremstillet af vildtkød), og som indeholder 83 % svinekød, skal være et 
element, der henleder opmærksomheden på det høje indhold af svinekød.

EU fastlægger regler for levnedsmidlers varebetegnelse. I overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, i direktiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne 
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levnedsmidler1 skal et levnedsmiddels varebetegnelse i afventning af EU-lovgivning således 
opfylde de gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvori produktet sælges. Såfremt der 
ikke findes nationale bestemmelser, skal navnet være en beskrivelse af levnedsmidlet, som 
tydeligt oplyser køberen om dets egentlige karakter og gør køberen i stand til at skelne det fra 
andre levnedsmidler, som det kan forveksles med.

Vurderingen af, om en given aktørs varebetegnelse opfylder ovennævnte kriterier, foretages 
fra sag til sag af medlemsstaternes kompetente myndigheder under hensyntagen til alle 
oplysningerne på mærkningen. Navnlig førnævnte direktiv, som i artikel 6 og 7 kræver, at alle 
ingredienser opføres med deres specifikke navne, og at mængden heraf skal opføres, hvis 
ingredienserne indgår i det pågældende levnedsmiddels varebetegnelse eller på anden måde 
fremhæves i mærkningen, udgør a priori en passende mekanisme til at imødegå risikoen for, 
at forbrugerne vildledes med hensyn til, hvilke ingredienser der er anvendt i fremstillingen af 
et givent levnedsmiddel.

Konklusioner

Medlemsstaterne har en forpligtelse til at vurdere, om et levnedsmiddels varebetegnelse kan 
være vildledende under hensyntagen til mærkningen i dens helhed og forbrugernes forståelse 
af den. Kommissionen vil derfor foreslå andrageren at kontakte den finske 
fødevaresikkerhedsautoritet, Evira, med henblik på at fremhæve ovennævnte bekymring:

Evira 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki, Finland
Tlf. nr.: +358 20 772 003
Fax: +358 20 772 4350
E-mail-adresse: infoevira.fi"

                                               
1 EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. 


