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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 24. janúar 2013

um viðmiðunarreglur um framkvæmd sérstakra skilyrða sem varða heilsufullyrðingar 
sem mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006

(2013/63/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. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 4. mgr. 10 gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006 er kveðið
á um möguleika á að samþykkja viðmiðunarreglur um
framkvæmd þeirrar greinar varðandi sérstök skilyrði fyrir
heilsufullyrðingar.

2) Bæði landsbundin eftirlitsyfirvöld og stjórnendur
matvælafyrirtækja hafa borið fram spurningar varðandi
framkvæmd 2. og 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr.
1924/2006. Til að tryggja samræmi í beitingu þessara
ákvæða og til að auðvelda starf eftirlitsyfirvalda og
tryggja rekstraraðilum meiri skýrleika og vissu er rétt að
gefa út viðmiðunarreglur.

3) Landsbundin eftirlitsyfirvöld og stjórnendur matvæla-
fyrirtækja skulu taka tillit til þeirra viðmiðunarreglna

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 22, 25.1.2013, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2013 frá 14. júní 
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 67, 28.11.2013, bls. 13. 

(1) Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 9.

sem settar eru fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. 
Samráð var haft við hagsmunaaðila, einkum stjórnendur 
matvælafyrirtækja og neytendahópa, 12. október 2012.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið
og heilbrigði dýra (2).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðmiðunarreglur um framkvæmd 10. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 1924/2006 eru settar fram í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 24. janúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_
en.htm
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VIÐAUKI

Viðmiðunarreglur um framkvæmd sérstakra skilyrða sem varða heilsufullyrðingar sem mælt er fyrir um 
í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006

Inngangur

Eftirfarandi viðmiðunarreglum er beint til landsbundinna eftirlitsyfirvalda og stjórnenda matvælafyrirtækja að því er 
varðar framkvæmd 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli (hér á 
eftir nefnd „reglugerðin“). Heilsufullyrðingar eru öll valfrjáls skilaboð eða hvers konar framsetning í viðskiptalegum 
tilgangi s.s. orð, yfirlýsingar, myndir, kennimerki o.s.frv. þar sem er fullyrt, látið að því liggja eða gefið í skyn að tengsl 
séu milli matvælanna, sem eru viðfangsefni fullyrðingarinnar, og heilbrigðis.

Í 10. gr. er mælt fyrir um sérstök skilyrði fyrir leyfilegri notkun á leyfðum heilsufullyrðingum. Þau ákvæði skulu virt 
ásamt almennu meginreglunum og kröfunum sem eiga við um allar fullyrðingar, (t.d. 3. gr. reglugerðarinnar og ákvæði 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB(3) og tilskipunar ráðsins 84/450/EBE(4) sem rekstraraðilar sem nota 
heilsufullyrðingar verða einnig að virða), skilyrðunum fyrir notkun næringar- og heilsufullyrðinganna sem fastsettar eru 
í 4. gr. og almennu skilyrðunum fyrir öllum fullyrðingum sem kveðið er á um í 5. gr. svo og sérstöku skilyrðunum fyrir 
notkun sem gert er ráð fyrir á listanum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar. Ef til dæmis er um að ræða heilsufullyrðingar 
um að dregið sé úr sjúkdómsáhættu, sem um getur í a-lið 1. mgr. 14. gr., er gerð krafa um viðbótarupplýsingar skv. 
2. mgr. 14. gr. Mikilvægt er að veita því athygli að ekki er einu sinni heimilt að nota leyfðar heilsufullyrðingar nema
notkun þeirra sé að öllu leyti í samræmi við allar kröfur reglugerðarinnar. Til samræmis við það skulu landsyfirvöld 
grípa til aðgerða ef notkunin er ekki í samræmi við kröfur reglugerðarinnar, jafnvel þó að fullyrðing sé leyfileg og á 
listanum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar.

Það yrði auðveldara að ná fram samræmi við ákvæði reglugerðarinnar og einkum 10. gr. ef stjórnandi matvælafyrirtækis 
getur sýnt fram á tilhlýðilega kostgæfni og ráðstafanir sem hafi verið gerðar til að fara að öllum hlutum reglugerðarinnar.

1. Bann við heilsufullyrðingum sem eru ekki leyfðar og heilsufullyrðingum sem eru ekki notaðar í samræmi
við reglugerðina – 1. mgr. 10. gr.

Í 1. mgr. 10. gr. er kveðið á um að allar heilsufullyrðingar séu bannaðar nema: a) framkvæmdastjórnin hafi 
leyft þær og b) notkun þeirra sé í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Heilsufullyrðingar þurfa að hafa verið 
leyfðar samkvæmt viðeigandi málsmeðferð, sem kveðið er á um í reglugerðinni, og settar á einn af listunum 
yfir leyfilegar heilsufullyrðingar sem um getur í 3. mgr. 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. Heilsufullyrðingar sem eru 
ekki leyfðar (eru ekki á einum af listunum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar) og heilsufullyrðingar sem hafa 
verið leyfðar (eru á einum af listunum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar) en notkun þeirra er ekki í samræmi við 
reglurnar sem settar eru fram í reglugerðinni, eru bannaðar.

2. Lögboðnar upplýsingar sem fylgja leyfðum heilsufullyrðingum - 2. mgr. 10. gr.

2.1. Greinarmunur á þremur tilvikum varðandi framkvæmd 2. mgr. 10. gr.

Til að farið sé að ákvæðum reglugerðarinnar er gerð sú krafa í samræmi við 2. mgr. 10. gr. að neytandinn fái 
tvenns konar eða, eftir því sem við á, ferns konar lögboðnar upplýsingar varðandi notkun heilsufullyrðingar. 
Upplýsingarnar, sem mælt er fyrir um í a- til d-lið 2. mgr. 10. gr., skulu koma fram í merkingu matvælanna eða, 
ef slík merking er ekki fyrir hendi, í kynningum þeirra og auglýsingum. Þetta ákvæði ber að skilja í ljósi þeirra 
markmiða löggjafans að tryggja öfluga neytendavernd með því að veita nákvæmar og sannar upplýsingar sem 
hjálpa neytendum að taka upplýsta ákvörðun.

Hugtakið „merking“ er skilgreint í a-lið 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2000/13/EB og j-lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011(5). Í skilgreiningunni segir: „„merking“: hvers kyns orð, 
upplýsingar, vörumerki, tegundarheiti, myndrænt efni eða tákn sem tengist matvælum og er sett á allar umbúðir, 
skjöl, tilkynningar, merkimiða, hringi eða kraga sem fylgja tilteknum matvælum eða vísa til þeirra“. Skilgreiningu 
á hugtakinu „auglýsing“ er að finna í lögum Sambandsins (6) en enga skilgreiningu á hugtakinu „kynning“ sem 
skal því skilja í ljósi útskýringarinnar sem veitt er í a-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2000/13/EB og b-lið 4. mgr. 7. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011.

(3) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29.
(4) Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17.
(5) Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2011, bls. 18.
(6) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/114/EB frá 12. desember 2006 um villandi auglýsingar og samanburðarauglýsingar 

segir: „auglýsing“: gerð hvers konar lýsingar í hvaða formi sem er, í tengslum við verslun, viðskipti, handverk eða sérfræðistarf, í 
því skyni að vekja athygli á vöru eða þjónustu, þ.m.t. fasteignum, réttindum og skyldum (Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 21).
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Hægt er að setja heilsufullyrðingu í „merkinguna“ sem getur þýtt meira en eingöngu merkimiði þar eð hún nær 
yfir allar þær upplýsingar sem neytandinn fær um matvælin sem hún fylgir eða vísar til. Greinarmunurinn á 
„merking“ og „auglýsing“ er að „merking“ varðar afgreiðslu á matvælum til lokaneytandans en „auglýsing“ snýst 
um kynningu stjórnanda matvælafyrirtækis á afhendingu matvæla.

a) Til að farið sé að ákvæðum 2. mgr. 10. gr. er nauðsynlegt að bæta lögboðnu upplýsingunum við merkinguna 
á matvælunum þar sem heilsufullyrðing er notuð.

b) Ef „merking“ er ekki fyrir hendi skal veita lögboðnu upplýsingarnar í „auglýsingu“ og „kynningu“ á
matvælunum sem heilsufullyrðingin er gerð um. Ef heilsufullyrðing er t.d. notuð í almennri auglýsingaherferð
fyrir matvæli (t.d. ólífuolía, mjólkurafurðir, kjöt, o.s.frv.) sem tengir hana ekki við sérstaka vöru sem hefði
verið með „merkingu“ skulu lögboðnu upplýsingarnar einnig gefnar upp í „auglýsingunni“ og „kynningunni“
á þeim matvælum.

Í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011 er mælt fyrir um þá meginreglu að neytandinn skuli alltaf hafa
lögboðnar upplýsingar þegar hann tekur ákvörðun varðandi kaup á matvælum. Minnast verður sérstaklega
á ákvæði 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011 um fjarsölu. Lögboðnar upplýsingar skulu vera tiltækar
neytandanum áður en gengið er frá kaupunum og ef um er að ræða fjarsölu þar sem aðgangur að „merkingu“
er takmarkaður, skulu lögboðnar upplýsingar koma fram í kynningu og auglýsingu á matvælunum í
stoðefninu fyrir fjarsöluna hvort sem um er að ræða vefsetur, vöruskrá, fylgiseðil, bréf o.s.frv.

c) Í 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar er undanþága varðandi matvæli sem ekki eru forpökkuð, sem eru boðin
lokaneytendum eða stóreldhúsum til sölu, og matvæli sem er pakkað í umbúðir á sölustað að ósk kaupanda 
eða forpökkuð með það í huga að selja þau strax. Þessi undanþága merkir að ekki er gerð krafa um lögboðnu
upplýsingarnar sem tilgreindar eru í a- og b-lið 2. mgr. 10. gr. Hins vegar er alltaf, eftir því sem við á, gerð
krafa um upplýsingarnar samkvæmt c- og d-lið 2. mgr. 10. gr.

2.2. Ferns konar lögboðnar upplýsingar

Samtímis því að veita stjórnendum matvælafyrirtækja tiltekinn sveigjanleika að því er varðar hvernig skal gefa 
upp lögboðnar upplýsingar er í reglugerðinni gert ráð fyrir að eftirfarandi ferns konar upplýsingar verði að veita 
þegar leyfileg heilsufullyrðing er notuð:

a) „Yfirlýsing þar sem greint er frá mikilvægi fjölbreyttrar og rétt samsettrar fæðu og heilbrigðs lífernis“

Tilgangurinn með þessu ákvæði er að hjálpa neytendum að skilja sértæk jákvæð áhrif matvælanna sem bera 
heilsufullyrðinguna. Með því er lögð áhersla á að neytendum skuli gert ljóst að neysla á þessum tilteknu 
matvælum eigi að vera hluti af fjölbreyttri og rétt samsettri fæðu og að neysla þeirra skuli ekki vera óhófleg
eða andstæð góðum neysluvenjum (18. forsenda) til að ná fram heilsusamlegri útkomu og að neysla á
matvælum sem bera heilsufullyrðinguna, í tengslum við fjölbreytta og rétt samsetta fæðu, sé aðeins einn 
þáttur í heilbrigðu líferni.

b) „Það magn matvæla og það neyslumynstur sem þarf til að fá fram þau jákvæðu áhrif sem koma fram í 
fullyrðingunni“

Ákvæðið tengist þeim upplýsingum sem stjórnandi matvælafyrirtækis skal veita, á grundvelli samsetningar 
matvælanna, til að tryggja að hægt sé að ná fullyrtu áhrifunum. Það hefur mikið að segja hvernig matvælanna
er neytt og í sérstöku notkunarskilyrðunum, sem framkvæmdastjórnin setur fyrir heilsufullyrðingar þegar
hún leyfir þær og skráir í skrá Sambandsins(7), getur einnig getur verið gerð krafa um að veita neytandanum
þær upplýsingar. Þetta ákvæði skal þó tryggja, að því er varðar allar heilsufullyrðingar, að neytandinn sé að
fullu upplýstur um hversu mikið þarf af viðkomandi matvælum og hvernig skal neyta þeirra yfir daginn.
Veita skal m.a. upplýsingar um hvort líklegt sé að fullyrtu áhrifin náist við neyslu á matvælunum í aðeins eitt 
eða fleiri skipti yfir daginn. Þar að auki mega upplýsingarnar ekki hvetja til óhóflegrar neyslu matvæla eða
réttlæta slíka neyslu, eins og kveðið er á um í c-lið annarrar málsgreinar 3. gr. Ef ekki er hægt að uppfylla
þessi skilyrði skal ekki setja fram heilsufullyrðinguna.

c) „Yfirlýsing, eftir því sem við á, sem beint er til einstaklinga, sem ættu að forðast að neyta matvælanna“ og

d) „Viðeigandi varnaðarorð fyrir vörur sem líklegt er að hafi heilbrigðisáhættu í för með sér ef þeirra er neytt 
í of miklum mæli“.

Heimilt er að leyfa sumar fullyrðingar með takmörkunum á notkun þeirra eða ef um er að ræða efni þar sem
í öðrum ákvæðum, sem gilda sérstaklega um ákveðna matvælaflokka, er gert ráð fyrir viðbótarkröfum um
merkingu. Allar slíkar kröfur skulu uppfylltar og rekstraraðilar skulu fara að öllum viðkomandi ákvæðum
sem gilda um matvæli og fullyrðingar. Stjórnendur matvælafyrirtækja skulu þó bera ábyrgð samkvæmt
almennum lögum um matvæli og fara að þeirri grundvallarkröfu að markaðssetja matvæli sem eru örugg og
ekki skaðleg heilbrigði og ábyrgjast þær yfirlýsingar sem þeir nota.

(7) Skrá Sambandsins er birt á opinberu vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, stjórnarsvið heilbrigðis- og neytendamála, 
http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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3. Tilvísun í almenn, ósértæk, jákvæð áhrif á heilsu – 3. mgr. 10. gr.

Samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 10. gr. er heimilt, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, að nota einfaldar og
áhrifamiklar yfirlýsingar sem vísa til almennra, ósértækra, jákvæðra áhrifa matvæla fyrir gott heilsufar almennt
eða heilsutengda vellíðan, án fyrirframleyfis. Notkun slíkra yfirlýsinga gætu komið neytendum að gagni þar eð
þeir myndu fá neytendavænni skilaboð. Neytendur geta þó auðveldlega misskilið og/eða mistúlkað þau og gætu 
þau hugsanlega leitt til þess að matvælin teljist hafa önnur/betri áhrif á heilsu en þau hafa í raun og veru. Af
þessum sökum, þegar vísað er til almennra, ósértækra, jákvæðra áhrifa á heilsu, skulu tilteknar heilsufullyrðingar
af listanum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar í skrá Sambandsins fylgja slíkum tilvísunum. Að því er varðar
reglugerðina skal sérstaka leyfða heilsufullyrðingin, sem fylgir yfirlýsingunni sem vísar til almennra, ósértækra,
jákvæðra áhrifa á heilsu, vera við hliðina á eða á eftir fyrrnefndri yfirlýsingu.

Sértæku fullyrðingarnar af listanum yfir leyfilegar heilsufullyrðingar skulu vera í tengslum við almennu
tilvísunina. Eftir því sem þessi tilvísun verður almennari, t.d. „fyrir gott heilsufar“, geta fleiri heilsufullyrðingar
af leyfilegu listunum komið til greina til að fylgja henni. Þó skal veita þeirri staðreynd athygli að í 10. gr. eru
settar reglur að því er varðar í hvaða samhengi heilsufullyrðingar eru notaðar og þar eð 10. gr. vísar sérstaklega
í reglurnar í II. og IV. kafla skulu rekstraraðilar einnig taka tillit til þeirra reglna ef þeir vilja uppfylla kröfurnar
sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 10. gr. Til að forðast að villa um fyrir neytendum skulu því stjórnendur
matvælafyrirtækja bera þá ábyrgð að sýna fram á tenginguna á milli tilvísunarinnar í almenn, ósértæk, jákvæð
áhrif matvælanna og sértæku leyfilegu heilsufullyrðingarinnar sem fylgir henni.

Nokkrar fullyrðingar, sem lagðar voru fram í því skyni að fá leyfi, meðan á vísindalegu mati á þeim stóð voru
metnar of almennar eða ósértækar til að hægt væri að leggja mat á þær. Ekki var hægt að leyfa þessar fullyrðingar
og því er þær að finna á listanum yfir fullyrðingar sem ekki eru leyfilegar, í skrá Sambandsins yfir næringar- og
heilsufullyrðingar. Þetta útilokar ekki að þessar fullyrðingar gætu notið góðs af ákvæðunum sem mælt er fyrir
um í 3. mgr. 10. gr. og geti því verið notaðar á löglegan hátt þegar þeim fylgja tilteknar fullyrðingar af listanum
yfir leyfilegar heilsufullyrðingar í samræmi við þá grein.

______________________


