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Betreft: Verzoekschrift 1325/2010, ingediend door Aaro Keskitalo (Finse nationaliteit), 
over voedselbenamingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de benaming van voedselproducten soms misleidend is. Zo geeft 
de benaming van het product Riistakiusaus de indruk dat het product vlees van wild bevat. Bij 
lezing van de ingrediëntenlijst blijkt echter dat het product veel meer varkensvlees bevat dan 
vlees van wild (slechts 2% hertenvlees). Indiener is van mening dat in de benaming van het 
product ook een element dient te worden opgenomen dat duidt op de (grote) aanwezigheid 
van varkensvlees.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indiener merkt op dat bepaalde levensmiddelen op de markt worden beschreven met een naam 
die hun werkelijke samenstelling niet goed weergeven. Indiener vindt dat het product dat 
onder de naam "Riistakiusaus" ("riista" suggereert dat het is gemaakt van wild) wordt 
verkocht en dat 83% varkensvlees bevat, op grond van zijn samenstelling een naam zou 
moeten hebben met een element waaruit dat blijkt.

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor de naamgeving waaronder levensmiddelen 
worden verkocht. In artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/13/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van 
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levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte reclame1, staat dat de verkoopbenaming, bij 
het ontbreken van communautaire bepalingen, de benaming is die wordt vermeld in de 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn in de lidstaat waar het 
levensmiddel aan de eindverbruiker of aan instellingen wordt verkocht. Bij ontbreken van 
dergelijke bepalingen is de verkoopbenaming een omschrijving van het levensmiddel die zo 
duidelijk is gesteld dat de koper daaruit de ware aard van het product kan opmaken en het kan 
onderschreiden van producten waarmee het zou kunnen worden verward

Of de omschrijving die door de fabrikant is gekozen al of niet aan deze criteria voldoet, wordt 
per geval beoordeeld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op basis van alle 
informatie op het etiket. Doordat op grond van de artikelen 6 en 7 van de genoemde Richtlijn 
elk ingrediënt moet worden aangeduid met zijn specifieke naam en van elk ingrediënt moet 
worden aangegeven hoeveel ervan is verwerkt, is dit – mits die ingrediënten in de naam van 
het levensmiddel voorkomen of anderszins nadrukkelijk op de verpakking staan vermeld – a 
priori een effectief mechanisme om te voorkomen dat consumenten worden misleid over de 
ingrediënten die bij de bereiding van de levensmiddelen zijn gebruikt.

Conclusie

De lidstaten dienen te beoordelen of de naam waaronder levensmiddelen worden verkocht 
misleidend is of niet; hierbij dienen het gehele etiket en het begrip daarvan door de consument 
te worden betrokken. Derhalve zou de Commissie indiener willen aanraden deze kwestie aan 
te kaarten bij de Finse dienst voor de voedselveiligheid, Evira:

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