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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), endret ved direktiv 2003/89/EF(2), særlig 
artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og 
fytostanolestere reduserer kolesterolinnholdet i blodet, 
men kan også redusere nivået av betakaroten i blodplasma. 
Medlemsstatene og Kommisjonen har derfor rådspurt 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler om virkningene 
av forbruk av fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler 
og fytostanolestere fra flere kilder.

2) Vitenskapskomiteen for næringsmidler bekreftet i sin 
uttalelse av 26. september 2002 om et generelt syn 
på langtidsvirkningene av inntak av forhøyde nivåer 
av fytosteroler fra flere næringskilder, med særlig 
vekt på virkningene på betakaroten, behovet for å 
merke fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og 
fytostanolestere som angitt i kommisjonsvedtak 2000/500/
EF av 24. juli 2000 om tillatelse til markedsføring 
av «smørbare fettstoffer tilsatt fytosterolestere» som 
nytt næringsmiddel eller ny næringsmiddelingrediens i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 258/97(3). Vitenskapskomiteen uttalte også at det 
ikke forelå dokumentasjon på økt nytte ved inntak over 
3 gram per dag, at høye inntak kan medføre uønskede 
virkninger, og at det derfor var klokt å unngå inntak av 
plantesteroler på over 3 gram per dag.

3) Produkter som inneholder fytosteroler/fytostanoler bør 
derfor presenteres i enkeltporsjoner som inneholder 
enten høyst 3 gram eller høyst 1 gram fytosteroler/
fytostanoler beregnet som frie fytosteroler/fytostanoler. 
Dersom dette ikke er tilfelle, bør det være tydelig 
angitt på produktet hva som utgjør en standardporsjon 
av næringsmiddelet, uttrykt i gram eller milliliter samt 
mengden av fytosteroler/fytostanoler, beregnet som frie 
fytosteroler/fytostanoler, som en slik porsjon inneholder. 
Under alle omstendigheter bør produktene være slik 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 5.

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2) EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15.
(3) EFT L 200 av 8.8.2000, s. 59.

sammensatt og merket at brukerne lett kan begrense sitt 
forbruk til høyst 3 gram fytosteroler/fytostanoler per 
dag ved bruk av enten en porsjon som inneholder høyst 
3 gram, eller tre porsjoner som inneholder høyst 1 gram.

4) For å lette forbrukernes forståelse av merkingen bør ordet 
«fyto» erstattes med ordet «plante».

5) Vedtak 2000/500/EF tillater tilsetning av visse 
fytosterolestere til smørbare fettstoffer. Den fastsetter 
særlige merkingskrav for å sikre at produktet når 
målgruppen, nemlig personer som ønsker å redusere 
kolesterolinnholdet i blodet.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning får anvendelse på næringsmidler og 
næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, 
fytostanoler eller fytostanolestere.

Artikkel 2

For merkingsformål skal fytosterol, fytosterolester, fytostanol 
og fytostanolester betegnes henholdsvis som «plantesterol», 
«plantesterolester», «plantestanol» eller «plantestanolester», 
eller med flertallsformen, dersom det er hensiktsmessig.

Uten at andre bestemmelser i fellesskapsretten eller nasjonal 
lovgivning om merking av næringsmidler berøres, skal 
merkingen av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser 
tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller 
fytostanolestere omfatte følgende:

1) i samme synsfelt som navnet som produktet selges 
under skal det være angitt, lett synlig og leselig: «tilsatt 
plantesteroler/plantestanoler»,

2) mengden tilsatte fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler 
eller fytostanolestere (uttrykt i % eller som gram frie 
plantesteroler/plantestanoler per 100 gram eller 
100 milliliter av næringsmiddelet) skal være oppført på 
ingredienslisten,
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3) det skal angis at produktet er beregnet utelukkende for 
personer som ønsker å redusere kolesterolinnholdet i 
blodet,

4) det skal angis at pasienter som tar kolesterolsenkende 
legemidler bør benytte produktet bare under medisinsk 
tilsyn,

5) det skal angis, lett synlig og leselig, at produktet kanskje 
ikke er ernæringsmessig egnet for gravide og ammende 
kvinner samt barn under fem år,

6) det skal være en tilråding om at produktet skal benyttes 
som del av et balansert og variert kosthold, herunder 
regelmessig forbruk av frukt og grønnsaker for å bevare 
karotenoidnivåene,

7) i samme synsfelt som angivelsen nevnt i nr. 3 skal det 
angis at inntak av mer enn 3 gram per dag av tilsatte 
plantesteroler/plantestanoler bør unngås,

8) en definisjon av en porsjon av vedkommende næringsmiddel 
eller næringsmiddelingrediens (fortrinnsvis i gram eller 
milliliter), med en angivelse av mengden plantesterol/
plantestanol som hver porsjon inneholder.

Artikkel 3

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 
fytostanolestere som allerede markedsføres i Fellesskapet eller 
«smørbare fettstoffer tilsatt fytosterolestere», som ble tillatt 
ved kommisjonsvedtak 2000/500/EF, og som er produsert 
minst seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning, 
skal være i samsvar med merkingsbestemmelsene i artikkel 2.

Artikkel 4

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, 31. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

_______________


