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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF)  
nr. 1924/2006 er det bare tillatt å bruke ernæringspåstander 
som er oppført i vedlegget til forordningen, som også 
inneholder vilkårene for bruk av påstandene.

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at 
endringer av vedlegget, dersom det er relevant, skal 
vedtas etter samråd med Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 
«Myndigheten».

3) Før vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1924/2006 
bad Kommisjonen Myndigheten om en uttalelse om 
ernæringspåstander om omega-3-fettsyrer, enumettet fett, 
flerumettet fett og umettet fett samt vilkårene for bruk av 
påstandene.

4) I sin uttalelse av 6. juli 2005(2) konkluderer  
Myndigheten at omega-3-fettsyrer, enumettet fett, 
flerumettet fett og umettet fett spiller en viktig rolle i 
kosten. Inntaket av visse typer umettet fett, for eksempel 
omega-3-fettsyrer, er iblant lavere enn anbefalt. 
Ernæringspåstander som gjør det mulig å identifisere 
næringsmidler som er kilder til eller har høyt innhold av 
disse næringsstoffene, vil derfor kunne hjelpe forbrukerne 
å gjøre sunnere valg. Disse ernæringspåstandene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2011 av 1. april 2011 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. 37 av 30.6.2011, s. 33.

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2005) 253, s. 1-29.

ble imidlertid ikke oppført på listen i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 1924/2006 da den ble vedtatt av 
Europaparlamentet og Rådet, ettersom vilkårene for bruk 
av påstandene da ikke kunne fastsettes nærmere.

5) Ettersom disse bruksvilkårene nå er blitt presisert, 
samtidig som det tas hensyn til Myndighetens uttalelse 
av 30. juni 2009(3) om referanseverdier for inntak av 
omega-3- og omega-6-fettsyrer i merking, bør de aktuelle 
påstandene oppføres på listen.

6) Når det gjelder påstandene «Kilde til omega-3-fettsyrer» 
og «Høyt innhold av omega-3-fettsyrer», bør det 
i bruksvilkårene skilles mellom de to typene av 
omega-3-fettsyrer, som spiller forskjellige fysiologiske 
roller og som det anbefales å innta i forskjellige mengder. 
I bruksvilkårene bør det dessuten fastsettes krav om et 
minsteinnhold per 100 g og 100 kcal produkt, for å sikre 
at disse påstandene kan brukes bare om næringsmidler 
som, når det tas hensyn til de mengder de inntas i, har et 
betydelig innhold av omega-3-fettsyrer.

7) Når det gjelder påstandene «Høyt innhold av enumettet 
fett», «Høyt innhold av flerumettet fett» og «Høyt innhold 
av umettet fett», bør det i bruksvilkårene fastsettes krav 
om et minsteinnhold av umettet fett i næringsmidlene, 
for å sikre at den påståtte mengden alltid svarer til en 
betydelig mengde ved det inntaket som det er mulig å 
oppnå gjennom et balansert kosthold.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006 endres som angitt i 
vedlegget til denne forordning.

(3) The EFSA Journal (2009) 1176, s. 1-11.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 116/2010

av 9. februar 2010

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 med hensyn til listen over 
ernæringspåstander(*)
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Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006 tilføyes følgende tekst:

«KILDE TIL OMEGA-3-FETTSYRER

En påstand om at et næringsmiddel er en kilde til omega-3-fettsyrer, og enhver annen påstand som kan antas å ha 
samme betydning for forbrukeren, kan framsettes bare dersom produktet inneholder minst 0,3 g alfalinolensyre 
per 100 g og per 100 kcal, eller minst 40 mg eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre til sammen per 100 g og 
per 100 kcal.

HØYT INNHOLD AV OMEGA-3-FETTSYRER

En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av omega-3-fettsyrer, og enhver annen påstand som kan 
antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan framsettes bare dersom produktet inneholder minst 0,6 g 
alfalinolensyre per 100 g og per 100 kcal, eller minst 80 mg eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre til sammen 
per 100 g og per 100 kcal.

HØYT INNHOLD AV ENUMETTET FETT

En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av enumettet fett, og enhver annen påstand som kan antas å 
ha samme betydning for forbrukeren, kan framsettes bare dersom minst 45 % av fettsyrene i produktet stammer 
fra enumettet fett og dersom enumettet fett representerer mer enn 20 % av produktets energiinnhold.

HØYT INNHOLD AV FLERUMETTET FETT

En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av flerumettet fett, og enhver annen påstand som kan antas 
å ha samme betydning for forbrukeren, kan framsettes bare dersom minst 45 % av fettsyrene i produktet stammer 
fra flerumettet fett og dersom flerumettet fett representerer mer enn 20 % av produktets energiinnhold.

HØYT INNHOLD AV UMETTET FETT

En påstand om at et næringsmiddel har høyt innhold av umettet fett, og enhver annen påstand som kan antas å ha 
samme betydning for forbrukeren, kan framsettes bare dersom minst 70 % av fettsyrene i produktet stammer fra 
umettet fett og dersom umettet fett representerer mer enn 20 % av produktets energiinnhold.»

__________________




