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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	95,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 1924/2006(3)	 fastsettes	 regler	 for	 bruk	 av	 påstander	
ved	 merking	 og	 presentasjon	 av	 samt	 reklame	 for	
næringsmidler.

2)	 Helsepåstander	 er	 forbudt	 med	 mindre	 de	 oppfyller	
de	 allmenne	 og	 særlige	 kravene	 fastsatt	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 1924/2006,	 og	 med	 mindre	 de	 er	 oppført	 på	
fellesskapslistene	 over	 godkjente	 helsepåstander.	 Det	
gjenstår	å	fastsette	listene	over	helsepåstander	i	samsvar	
med	framgangsmåtene	angitt	 i	nevnte	forordning.	Disse	
listene	 var	 derfor	 ikke	 trådt	 i	 kraft	 1.	 juli	 2007,	 datoen	
nevnte	forordning	fikk	anvendelse.

3)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 1924/2006	 er	 det	 derfor	 fastsatt	
visse	 overgangstiltak	 for	 andre	 helsepåstander	 enn	 de	
som	viser	 til	 redusert	 sykdomsrisiko	og	barns	utvikling	
og	helse.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	39	av	13.2.2008,	s.	14,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	98/2008	av	26.	september	2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	
nr.	70,	20.11.2008,	s.	7.

(1)	 Uttalelse	avgitt	26.	september	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	12.	desember	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	11.	januar	2008.
(3)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	9.	Rettet	i	EUT	L	12	av	18.1.2007,	s.	3.

4)	 For	helsepåstander	som	viser	til	redusert	sykdomsrisiko,	
var	det	ikke	behov	for	overgangstiltak.	Ettersom	påstander	
om	forebygging,	behandling	og	helbredelse	av	en	sykdom	
forbys	 ved	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/13/
EF	av	20.	mars	2000	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 merking	 og	 presentasjon	 av	 samt	
reklamering	 for	 næringsmidler(4)	 og	 en	 ny	 kategori	 av	
påstander	som	viser	til	redusert	sykdomsrisiko	ble	innført	
ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 1924/2006,	 burde	 produkter	
som	 er	 forsynt	 med	 slike	 påstander	 ikke	 finnes	 på	
fellesskapsmarkedet.

5)	 Den	kategori	av	påstander	som	viser	til	barns	utvikling	og	
helse,	ble	tilføyd	på	et	svært	sent	tidspunkt	i	arbeidet	med	
å	 vedta	 forordning	 (EF)	 nr.	 1924/2006,	 uten	 at	 det	 ble	
fastsatt	 overgangstiltak.	 Produkter	 med	 slike	 påstander	
finnes	imidlertid	allerede	på	fellesskapsmarkedet.

6)	 For	å	unngå	markedsforstyrrelser	bør	derfor	påstander	som	
viser	 til	barns	helse	og	utvikling	omfattes	av	de	samme	
overgangstiltakene	som	de	øvrige	helsepåstandene.

7)	 Forordning	(EF)	nr.	1924/2006	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	1924/2006	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	14	nr.	1	skal	lyde:

«1.		 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 2	 nr.	 1	
bokstav	 b)	 i	 direktiv	 2000/13/EF	kan	 følgende	 påstander	
benyttes	 dersom	 de	 er	 godkjent	 etter	 framgangsmåten	
fastsatt	 i	 artikkel	 15,	 16,	 17	 og	 19	 i	 denne	 forordning,	
med	 henblikk	 på	 oppføring	 på	 en	 fellesskapsliste	 over	
slike	 tillatte	 påstander	 sammen	 med	 alle	 de	 nødvendige	
vilkårene	for	bruk	av	påstandene:

a)	 påstander	om	redusert	sykdomsrisiko,

b)	 påstander	om	barns	utvikling	og	helse.»

(4)	 EFT	L	109	av	6.5.2000,	s.	29.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/68/EF	(EUT	L	310	av	28.11.2007,	s.	11).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	109/2008

av	15.	januar	2008

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	1924/2006	om	ernærings-	og	helsepåstander	om	næringsmidler(*)
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2.	 I	artikkel	28	nr.	6	skal	innledende	punktum	lyde:

«For	andre	helsepåstander	enn	dem	nevnt	i	artikkel	13	nr.	1	
bokstav	a)	og	artikkel	14	nr.	1	bokstav	a),	som	er	brukt	 i	
samsvar	med	 nasjonale	 bestemmelser	 før	 den	 dag	 denne	
forordning	trer	i	kraft,	skal	følgende	gjelde:».

Artikkel 2

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Den	får	anvendelse	fra	1.	juli	2007.

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Strasbourg,	15.	januar	2008.

	 For Europaparlamentet	 For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING	 J.	LENARČIČ

	 President	 Formann

_____________


