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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1047/2012 

av 8. november 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 med hensyn til listen over ernæringspåstander(*) 

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 

slike påstander. 

2)  Etter samråd med medlemsstatene og de berørte parter, 

særlig driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

forbrukergrupper, ble det konkludert med at det er 

nødvendig å tilføye nye påstander til listen over tillatte 

ernæringspåstander og å endre vilkårene for bruk av 

påstander som allerede er tillatt i henhold til forordning 

(EF) nr. 1924/2006. 

3)  Salt brukes tradisjonelt som konserveringsmiddel og 

smaksforsterker. Som følge av at ny teknologi er 

utviklet og de vitenskapelige rådene om salt er blitt 

allment anerkjent, bestreber produsentene seg på å 

framstille stadig flere produkter uten tilsatt salt når det 

er teknisk mulig. En påstand om at et bestemt 

næringsmiddel ikke er tilsatt salt eller natrium er 

imidlertid ikke tillatt i dag. Med tanke på at det fra et 

helsesynspunkt er særlig ønskelig å fremme slik 

nyskaping, bør produsentene gis mulighet til å opplyse 

forbrukerne om dette aspektet ved 

produksjonsprosessen. For å unngå at denne påstanden 

brukes om næringsmidler som har et naturlig høyt 

natriuminnhold, bør bruken av påstanden begrenses til 

næringsmidler med lavt natriuminnhold. 

4)  I sin resolusjon av 2. februar 2012 om utkastet til 

kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) 

nr. 1924/2006 med hensyn til listen over 

ernæringspåstander, framholdt Europaparlamentet at en 

ny ernæringspåstand som ville gjøre det mulig å angi 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2012, 

 s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 19. 

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

mer beskjedne reduksjoner enn det som er tillatt i 

påstanden «lett/light», ville stride mot formålet med og 

innholdet i den grunnleggende rettsakten. 

5)  En reduksjon av innholdet av mettet fett er fordelaktig 

bare dersom det mettede fettet ikke erstattes, eller 

dersom det erstattes med umettet fett. Å erstatte mettet 

fett med transfettsyrer gir ingen helsegevinst, og derfor 

bør vilkårene for bruk av helsepåstanden om redusert 

innhold av mettet fett være slik at erstatning med 

transfettsyrer forhindres. 

6)  Etter de gjeldende vilkårene kan det påstås at et produkt 

har redusert sukkerinnhold selv når sukkeret er erstattet 

med fett, noe som gjør at produktet med den endrede 

sammensetningen får høyere energiinnhold. Påstanden 

om redusert sukkerinnhold bør derfor være tillatt bare 

dersom næringsmiddelet ikke får økt energiinnhold etter 

endringen av dets sammensetning. Strengere vilkår med 

krav om at energiinnholdet skulle reduseres tilsvarende 

reduksjonen i sukkerinnhold, ville bare være mulig å 

oppfylle for et svært begrenset antall produkter, og ville 

derfor kraftig begrense bruken av påstanden. 

7)  Vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006 bør derfor 

endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Produkter som bringes i omsetning før 1. juni 2014, og som 

ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 som 

endret ved denne forordning, kan omsettes til lagrene er tomme.
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Artikkel 3 

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, 8. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

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

1)  Etter oppføringen for påstanden «LAVT NATRIUMINNHOLD/LAVT SALTINNHOLD» innsettes følgende 

oppføring: 

«UTEN TILSATT NATRIUM/SALT 

 En påstand om at et næringsmiddel ikke er tilsatt natrium eller salt, og enhver annen påstand som kan antas å ha 

samme betydning for forbrukeren, kan bare framsettes dersom produktet ikke inneholder tilsatt natrium eller salt 

eller noen annen bestanddel som inneholder tilsatt natrium eller salt, og dersom produktet ikke inneholder mer enn 

0,12 g natrium eller tilsvarende verdi for salt, per 100 g eller per 100 ml.» 

2)  I oppføringen for påstanden «REDUSERT INNHOLD AV [NÆRINGSSTOFFETS NAVN]» tilføyes følgende 

ledd: 

 «Påstanden «redusert innhold av mettet fett» og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for 

forbrukeren, kan bare framsettes 

a)  dersom summen av mettede fettsyrer og transfettsyrer i produktet som påstanden gjelder, er minst 30 % lavere 

enn summen av mettede fettsyrer og transfettsyrer i et lignende produkt, og 

b)  dersom innholdet av transfettsyrer i produktet som påstanden gjelder, er det samme som eller lavere enn i et 

lignende produkt. 

 Påstanden «redusert innhold av sukker» og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for 

forbrukeren, kan bare framsettes dersom energiinnholdet i produktet som påstanden gjelder, er det samme som 

eller lavere enn i et lignende produkt.» 

 ______________  


