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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/54/11  

frá 13. desember 2010 

um breytingu á ákvörðun 2009/980/ESB að því er varðar skilyrði fyrir notkun leyfðrar 
heilsufullyrðingar um áhrif vatnsleysanlegs tómatþykknis á blóðflagnaþyrpingar 

(tilkynnt með númeri C(2010) 8828) 

(Einungis enski textinn hefur lagagildi) 

(2010/770/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1924/2006 frá 20. desember 2006 um næringar- og 
heilsufullyrðingar er varða matvæli (1), einkum 4. mgr. 18.gr. 
og 19. gr., 

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 

að höfðu samráði við aðildarríkin, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í kjölfar álits Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, (hér á
eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin), um áhrif vatns-
leysanlegs tómatþykknis (WSTC) I og II á virkni blóð-
flagnaþyrpinga í heilbrigðu fólki (spurning nr. EFSA-Q-
2009-00229) (2), var heilsufullyrðing þar sem staðhæft
er að vatnsleysanlegt tómatþykkni (WSTC) I og II
„hjálpi til við að viðhalda eðlilegri blóðflagna-þyrpingu,
sem stuðlar að heilbrigðu blóðflæði“ leyfð með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/980/ESB (3).
Samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglu-gerðar (EB) nr.
1924/2006 inniheldur ákvörðun 2009/980/ESB
eftirfarandi skilyrði fyrir notkun þessarar heilsufull-
yrðingar: „Upplýsingar fyrir neytandann þess efnis að
nota þurfi 3 g af WSTC I eða 150 mg af WSTC II
daglega í allt að 250 ml af ávaxtasafa, bragðbættri
drykkjarvöru eða jógúrtdrykk (þó ekki vöru sem gengist
hefur undir mikla gerilsneyðingu) til að fá fram já-
kvæðu áhrifin“.

2) Í því samhengi lagði umsækjandinn, Provexis Natural
Products Ltd., fram umsókn 31. mars 2010 um
breytingu á leyfinu fyrir viðkomandi heilsufullyrðingu

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 328, 14.12.2010, bls. 18. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2012 frá  
7. Desember 2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 18, 21.3.2013, bls. 7.  

(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 9. 
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2009) 1101, 1–15. 
(3) Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 55. 

skv. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006. Breytingin 
varðar rýmkun á notkunarskilyrðunum sem fylgja 
leyfðu heilsufullyrðingunni, einkum með því að heimila 
notkun hennar þegar um er að ræða fæðubótarefni. 

3) Farið var fram á að Matvælaöryggisstofnunin skilaði
áliti á breytingunni á skilyrðunum fyrir notkun
heilsufullyrðingarinnar sem umsækjandi lagði til. Hinn
23. júlí 2010 barst framkvæmdastjórninni og
aðildarríkjunum vísindalegt álit
Matvælaöryggisstofnunarinnar (spurning nr. EFSA-Q-
2010-00809) (4), þar sem ályktað var á grundvelli
gagnanna sem lögð voru fram að sýnt hefði verið fram á
orsakatengsl milli neyslu á WSTC I og II í
fæðubótarefnum, t.d. í smápokum með dufti, töflum og
hylkjum, og fullyrtu áhrifanna.

4) Að teknu tilliti til vísindalegs álits
Matvælaöryggisstofnunarinnar og til að rýmka notkun
heilsufullyrðingarinnar þannig að hún nái yfir önnur
matvæli en þau sem þegar eru leyfð er því nauðsynlegt
að breyta skilyrðum fyrir notkun hennar.

5) Því ber að breyta ákvörðun 2009/980/ESB til samræmis
við það.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Í stað textans í fjórða dálki (skilyrði fyrir notkun heilsu-
fullyrðingar) í viðaukanum við ákvörðun 2009/980/ESB komi 
eftirfarandi: 

„Upplýsingar fyrir neytandann þess efnis að nota þurfi 3 g af 
WSTC I eða 150 mg af WSTC II daglega í allt að 250 ml af 
ávaxtasafa, bragðbættri drykkjarvöru eða jógúrtdrykk (þó ekki 
vöru sem gengist hefur undir mikla gerilsneyðingu), eða 3 g af 
WSTC I eða 150 mg af WSTC II daglega í fæðubótarefnum 
þegar þau eru tekin með glasi af vatni eða öðrum vökva, til að 
fá fram jákvæðu áhrifin“. 

 ________________  

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2010 8(7), 1689. 
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2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, 
Berkshire, SL4 1YB, Bretlandi. 

 

Gjört í Brussel 13. desember 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John Dalli 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 


