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KOMMISJONSAVGJERD 

av 13. desember 2010 

om endring av avgjerd 2009/980/EU med omsyn til bruksvilkåra for ein godkjend helsepåstand om 

verknaden av vassløyseleg tomatkonsentrat på aggregering av blodplater 

[meld under nummeret K(2010) 8828] 

(Berre den engelske teksta er gyldig) 

(2010/770/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 4 og 

19, 

etter å ha rådspurt Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik, 

etter å ha rådspurt medlemsstatane, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Etter fråsegna frå Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik (EFSA), heretter kalla 

«Styresmakta», om verknadene av vassløyseleg 

tomatkonsentrat (WSTC) I og II på blodplateaktiviteten 

hjå friske menneske (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-

00229)(2), vart helsepåstanden om at vassløyseleg 

tomatkonsentrat (WSTC) I og II «medverkar til normal 

blodplateaggregering, som igjen medverkar til ein sunn 

blodstraum», godkjend ved kommisjonsavgjerd 

2009/980/EU(3). I medhald av artikkel 16 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 omfatta avgjerd 

2009/980/EU følgjande bruksvilkår for den 

helsepåstanden: «Forbrukarane vert informerte om at 

den gunstige verknaden vert oppnådd ved eit dagleg 

inntak på 3 g WSTC I eller 150 mg WSTC II i opptil 

250 ml med anten fruktjuice, aromatisert drikk eller 

yoghurtdrikk (men ikkje høgpasteuriserte drikkar)». 

2)  Det var i samanheng med dette at søkjaren, Provexis 

Natural Products Ltd., 31. mars 2010 sende inn ein 

søknad om endring av godkjenninga av den aktuelle 

helsepåstanden i medhald av artikkel 19 i forordning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 14.12.2010,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 7.  

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) The EFSA Journal (2009) 1101, s. 1–15. 

(3) TEU L 336 av 18.12.2009, s. 55. 

(EF) nr. 1924/2006. Endringa gjeld ei utviding av 

bruksvilkåra for den godkjende helsepåstanden, særleg 

godkjenning til å kunne nytte påstanden i samband med 

kosttilskot. 

3)  Styresmakta vart bede om å gje ei fråsegn om endringa 

av bruksvilkåra for helsepåstanden, slik søkjaren har 

gjort framlegg om. Kommisjonen og medlemsstatane 

mottok 23. juli 2010 ei vitskapleg fråsegn frå 

Styresmakta (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-00809)(4), der 

det vart konkludert med at det på grunnlag av dei 

framlagde opplysningane var mogleg å fastslå ein 

årsakssamanheng mellom inntak av WSTC I og II i 

kosttilskot, til dømes pulverposar, tablettar og kapslar, 

og den påståtte verknaden. 

4)  Med omsyn til den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta 

og med sikte på å utvide bruken av helsepåstanden til 

andre typar næringsmiddel enn dei som alt er 

godkjende, er det difor naudsynt å endre bruksvilkåra 

for påstanden. 

5)  Avgjerd 2009/980/EU bør difor endrast — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til avgjerd 2009/980/EU skal teksta i den fjerde 

kolonnen (bruksvilkår for helsepåstanden) lyde: 

«Forbrukarane vert informerte om at den gunstige 

verknaden vert oppnådd ved eit dagleg inntak på 3 g WSTC 

I eller 150 mg WSTC II i opptil 250 ml med anten 

fruktjuice, aromatisert drikk eller yoghurtdrikk (men ikkje 

høgpasteuriserte drikkar), eller ved eit dagleg inntak på 3 g 

WSTC I eller 150 mg WSTC II i kosttilskot saman med eit 

glas vatn eller anna væske.» 

  

(4) The EFSA Journal (2010); 8(7):1689. 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, 

Berkshire, SL4 1YB, Det sameinte kongeriket. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2010. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


