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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az élelmiszerek elnevezései néha félrevezetőek. A 
„Riistakiusaus” nevű termék elnevezéséből például arra lehet következtetni, hogy a termék 
vadhúst tartalmaz. Az összetevők elolvasása után azonban kiderül, hogy a termék sokkal több 
sertéshúst tartalmaz, mint vadhúst (csak 2% szarvashús található benne). A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a terméknév egy elemének a sertéshús (nagy mennyiségű) jelenlétére is utalnia 
kellene.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy néhány piaci forgalomban lévő élelmiszert olyan névvel 
jelölnek, amely nem tükrözi annak valódi összetételét. Nevezetesen a petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a „Riistakiusaus” (ahol a „riista” arra utal, hogy a termék vadhúsból készült) néven 
árusított, azonban 83%-ban sertéshúst tartalmazó élelmiszer esetében a terméknév egyik 
elemének ezt az összetételt is tükröznie kellene.

Az Európai Unió rendelkezik olyan előírásokkal, amelyek az élelmiszerek árumegnevezését 
szabályozzák. Így az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
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tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK irányelv1 5. cikkének (1) bekezdése 
értelmében uniós jogszabály hiányában az élelmiszer árumegnevezése az a név, amelyet a 
termék értékesítése szerinti tagállamban érvényes jogszabályok írnak elő. Ilyen nemzeti 
jogszabály hiányában az árumegnevezés olyan név, amely kellően áttekinthető ahhoz, hogy a 
fogyasztót tájékoztassa annak valódi természetéről, és megkülönböztesse azt azoktól a 
termékektől, amelyekkel összetéveszthető lenne.

Az azzal kapcsolatos vizsgálatot, hogy a piaci szereplő által választott megnevezés teljesíti-e a 
fent említett kritériumokat, az illetékes tagállami hatóságok eseti alapon, a címkén feltüntetett 
valamennyi információ figyelembevételével végzik el. Mindenekelőtt azáltal, hogy a fent 
említett irányelv a 6. és 7. cikkében előírja, hogy az összetevőket saját nevükön fel kell 
sorolni, illetve a szóban forgó élelmiszer nevében megjelenő összetevők mennyiségét fel kell 
tüntetni vagy más módon kell kiemelni a címkén, az irányelv eleve rendelkezik egy megfelelő 
mechanizmusról azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a fogyasztókat megtévesszék az 
élelmiszer előállításához használt összetevőket illetően.

Következtetés

A tagállamok kötelessége megvizsgálni az élelmiszerek árumegnevezésének esetlegesen 
félrevezető jellegét, figyelembe véve a címke egészét és annak fogyasztók általi megértését. A 
Bizottság ezért azt javasolja, hogy a petíció benyújtója a fent említett aggodalmának felvetése 
érdekében vegye fel a kapcsolatot az Evira finn élelmiszerbiztonsági hatósággal:

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