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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että elintarvikkeiden nimikkeistö voi olla joissain tapauksissa 
harhaanjohtava. Näin on esimerkiksi tuotteen "Riistakiusaus" osalta, sillä sen olettaisi nimen 
perusteella sisältävän riistaa. Ainesosaluettelosta ilmenee kuitenkin, että tuote sisältää 
todellisuudessa paljon enemmän sianlihaa kuin riistaa (vain 2 prosenttia hirvenlihaa). 
Vetoomuksen esittäjän mielestä tuotteen nimestä pitäisi käydä selväksi, että siinä on 
(runsaasti) sianlihaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. helmikuuta 2011. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 6. toukokuuta 2011.

Vetoomuksen esittäjä on pannut merkille, että joistakin markkinoilla olevista elintarvikkeista 
käytettävä nimitys ei vastaa niiden todellista sisältöä. Hän katsoo erityisesti, että nimellä 
"Riistakiusaus" myytävästä elintarvikkeesta, josta 83 prosenttia on kuitenkin sianlihaa, tulisi 
käyttää nimitystä, joka osoittaa sen sisältävän sianlihaa.

Euroopan unioni säätää elintarvikkeiden myyntinimitystä koskevista säännöistä. 
Elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/13/EY 5 artiklan 1 kohdassa1 todetaan, 
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että jos unionilla ei ole aiheesta lainsäädäntöä, myyntinimitys on siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tuote myydään, sovellettavassa lainsäädännön mukainen nimitys. Jos asiasta ei ole olemassa 
kansallista lainsäädäntöä, nimen on oltava elintarvikkeen kuvaus, joka on riittävän 
täsmällinen ilmaisemaan ostajalle elintarvikkeen todellisen laadun ja joka mahdollistaa sen 
erottamisen tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti, täyttääkö valmistajan 
valitsema kuvaus yllä mainitut vaatimukset, ottaen huomioon kaikki merkinnässä annetut 
tiedot. Yllä mainitun direktiivin 6 ja 7 artiklan mukaan ainesosat on mainittava niiden 
erityisnimellä ja niiden määrä on ilmoitettava, jos kyseiset ainesosat sisältyvät elintarvikkeen 
nimeen tai ne tuodaan muuten esiin merkinnässä. Näin direktiivi tarjoaa suoraan 
asianmukaisen mekanismin sen estämiseksi, että kuluttajia johdettaisiin harhaan 
elintarvikkeiden valmistuksessa käytettyjen ainesosien suhteen.

Päätelmät

Jäsenvaltioiden velvollisuutena on arvioida, voiko elintarvikkeen myyntinimitys olla 
harhaanjohtava. Arviointi perustuu koko merkintään ja siihen, miten kuluttajat sen 
ymmärtävät. Komissio kehottaakin vetoomuksen esittäjää ottamaan yllä esitetyn huolenaiheen 
puitteissa yhteyttä Elintarvikevirasto Eviraan:
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