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De etikettering van een levensmiddel mag de consument niet misleiden door
de indruk te wekken dat het een ingrediënt heeft dat het product in
werkelijkheid niet bevat
Zelfs indien de lijst van ingrediënten juist en volledig is, kan deze ongeschikt zijn om de
verkeerde of dubbelzinnige indruk die voortvloeit uit een dergelijke etikettering, genoegzaam
te corrigeren
De Duitse onderneming Teekanne verhandelt een vruchtenthee met de benaming „Felix
framboos-vanille avontuur”. De verpakking bevat onder meer afbeeldingen van frambozen
en vanillebloesem en de vermeldingen „vruchtenthee met natuurlijke aroma’s”,
„vruchtenthee met natuurlijke aroma’s – vanille-frambozensmaak” en „enkel natuurlijke
ingrediënten”. In werkelijkheid bevat de vruchtenthee geen van vanille of framboos
afkomstige ingrediënten en evenmin daaruit verkregen aroma’s. De lijst van ingrediënten,
die op een van de zijkanten van de verpakking staat, luidt: „hibiscus, appel, zoete
bramenblaadjes, sinaasappelschil, rozenbottel, natuurlijk aroma met vanillesmaak,
citroenschil, natuurlijk aroma met frambozensmaak, bramen, aardbeien, bosbessen,
vlierbessen”.
Een Duitse vereniging voor consumentenbescherming verwijt Teekanne dat zij de
consument middels de elementen op de verpakking heeft misleid over de samenstelling van
de vruchtenthee. Vanwege die elementen zou de consument immers verwachten dat de
vruchtenthee bestanddelen van vanille en framboos bevat of op zijn minst natuurlijk
vanille- en frambozenaroma. De vereniging eist derhalve van Teekanne dat zij niet langer
reclame maakt voor de vruchtenthee. Het Bundesgerichtshof, waarbij de zaak in laatste
aanleg aanhangig is gemaakt, vraagt het Hof van Justitie of de etikettering van een
levensmiddel de consument kan misleiden wanneer deze etikettering suggereert dat het
levensmiddel een bepaald ingrediënt bevat terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is en de
consument dit alleen kan vaststellen door de lijst van ingrediënten te lezen.
In het arrest van heden brengt het Hof in herinnering dat het Unierecht1 vereist dat de koper
over juiste, neutrale en objectieve informatie beschikt die hem niet misleidt en dat de
etikettering van een levensmiddel niet misleidend mag zijn. Hoewel de consument wordt
verondersteld de lijst van ingrediënten te lezen voordat hij een product koopt, sluit het Hof
niet uit dat de etikettering van het product voor de koper misleidend kan zijn wanneer
sommige elementen van de etikettering leugenachtig, verkeerd, dubbelzinnig, tegenstrijdig
of onbegrijpelijk zijn.
Het Hof preciseert dat in een dergelijk geval de lijst van ingrediënten, ook al is deze juist
en volledig, ongeschikt kan zijn om de verkeerde of dubbelzinnige indruk die voor de
consument voortvloeit uit de etikettering van dat levensmiddel, genoegzaam te
corrigeren. Wanneer de etikettering van een levensmiddel de indruk wekt dat dit
levensmiddel een ingrediënt bevat dat het in werkelijkheid niet bevat (en dit enkel uit
de lijst van ingrediënten blijkt), kan een dergelijke etikettering de koper dus misleiden
ten aanzien van de kenmerken van dat levensmiddel.
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Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede
inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109, blz. 29), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 596/2009 van
het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 (PB L 188, blz. 14).
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De nationale rechter zal dus moeten nagaan, door de verschillende elementen van de
etikettering van de vruchtenthee te onderzoeken, of een normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende gemiddelde consument kan worden misleid ten aanzien van de
aanwezigheid van frambozen- en vanillebloesembestanddelen of van uit die ingrediënten
verkregen aroma’s. In dat onderzoek zal de nationale rechter met name rekening moeten
houden met de gebruikte bewoordingen en afbeeldingen en met de plaats, de omvang, de
kleur, het lettertype, de taal, de zinsbouw en de gebruikte leestekens van de verschillende
elementen op de verpakking van de vruchtenthee.
NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de
mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de
uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof
beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen
overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere
nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
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