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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1018/2013 

av 23. oktober 2013 

om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse(*) 

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 helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) 

nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste 

over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn 

dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(2). 

2)  Da listen over tillatte helsepåstander ble vedtatt, var det 

imidlertid en rekke helsepåstander som Den europeiske 

myndigheten for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») ikke hadde vurdert ferdig eller Kommisjonen 

hadde tatt stilling til(3). 

3)  Blant disse påstandene har Myndigheten avgitt en 

positiv vurdering for helsepåstanden knyttet til virknin-

gen av karbohydrater på opprettholdelse av hjernefunk-

sjonen og foreslått som passende bruksvilkår for 

påstanden at «et daglig inntak på 130 g glykemiske 

karbohydrater er anslått å dekke hjernens glu-

kosebehov»(4). 

4)  Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

fastsetter at tillatte helsepåstander skal være ledsaget av 

alle nødvendige vilkår (herunder begrensninger) for 

bruk. Listen over tillatte påstander bør følgelig 

inneholde ordlyden i påstander og særskilte vilkår for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 24.10.2013,  

s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

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

(2) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

(3) Tilsvarende 2232 oppføringer (IDer) på den konsoliderte listen. 

(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf 

bruk av påstandene, og dersom det er relevant, vilkår 

eller begrensninger for bruk og/eller en tilleggsangivelse 

eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med myndighetens 

uttalelser. 

5)  En rekke medlemsstater har imidlertid uttrykt bekym-

ring for at slik godkjenning med sine bruksvilkår kan 

fremme og oppmuntre til forbruk av varer som 

inneholder andre former for sukker enn det som fore-

kommer naturlig. Det vil også sende motstridende og 

villedende signaler til forbrukerne, særlig på bakgrunn 

av nasjonale kostråd om å redusere sukkerinntaket. For 

denne bestemte helsepåstanden anser Kommisjonen at 

motstridende mål kan forenes ved at påstanden tillates 

bare på bestemte bruksvilkår som begrenser bruken til 

næringsmidler som har lavt sukkerinnhold, eller som 

ikke er tilsatt sukker, selv om de kan ha naturlig 

sukkerinnhold. 

6)  Denne forordning bør få anvendelse seks måneder etter 

at den trer i kraft, slik at driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetak kan tilpasse seg til kravene. 

7)  Registeret over ernærings- og helsepåstander med alle 

tillatte helsepåstander bør i samsvar med artikkel 20 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ajourføres for å ta 

hensyn til denne forordning. 

8)  Ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning er det 

tatt behørig hensyn til de kommentarer og synspunkter 

Kommisjonen har mottatt fra offentligheten og berørte 

parter. 

9)  Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

10)  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 — 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 13. mai 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende poster for tillatte helsepåstander i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger for 

bruk av næringsmiddelet og/eller 

tilleggserklæring eller -advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på den 

konsoliderte listen innsendt til EFSA for 

vurdering 

«Karbohydrater Karbohydrater bidrar til å 

opprettholde normal hjernefunk-

sjon 

For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne 

opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et 

daglig inntak på 130 g karbohydrater fra alle kilder. 

Påstanden kan brukes for næringsmidler som inneholder 

minst 20 g karbohydrater som metaboliseres av 

mennesker, unntatt polyoler, per kvantifisert porsjon, og 

som overholder helsepåstanden LAVT SUKKER-

INNHOLD eller UTEN TILSATT SUKKER som 

oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Påstanden skal ikke brukes 

for næringsmidler som består 

av 100 % sukker. 

2011;9(6):2226 603,653» 

 


