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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 17 nr. 3,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1924/2006 skal en uttalelse fra Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 
kalt «Myndigheten», som er positiv til godkjenning av 
en helsepåstand, inneholde visse opplysninger. Disse 
opplysningene bør derfor angis i vedlegget med godkjente 
påstander til forordningene om godkjenning og/eller 
avvisning av visse helsepåstander om næringsmidler, og 
bør eventuelt omfatte en endret formulering av påstanden, 
særlige vilkår for bruk av påstanden og, når det er relevant, 
vilkår eller begrensninger for bruk av næringsmiddelet 
og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar 
med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og 
Myndighetens uttalelser.

2) Etter to uttalelser fra Myndigheten om fytostanoler og 
fytosteroler og senking/reduksjon av innholdet av LDL-
kolesterol i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-085 og 
EFSA-Q-2008-118)(2) godkjente Kommisjonen ved 
forordning (EF) nr. 983/2009(3) helsepåstander om at 
fytosteroler/fytostanolestere «er vist å senke/redusere 
kolesterolinnholdet i blodet. Et høyt kolesterolinnhold er 
en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom», 
med følgende særlige vilkår for bruk av påstanden: 
«Forbrukeren informeres om at den gunstige virkningen 
oppnås ved et daglig inntak på minst 2 g fytosteroler/
fytostanoler».

3) I forbindelse med framgangsmåten for godkjenning av 
helsepåstander i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 4.5.2010, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 781, s. 1–2 og 825, s. 1–13.
(3) EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3.

konkluderte Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen på sitt møte 20. februar 2009 at det 
med hensyn til angivelse av en kvantitativ virkning i 
helsepåstander, var nødvendig med en vitenskapelig 
uttalelse fra Myndigheten for å sikre at slike helsepåstander 
godkjennes på en slik måte at forbrukeren ikke villedes, 
og for å sikre at vilkårene for bruk av helsepåstander 
fastsettes på en sammenhengende måte. For dette formål 
anmodet Kommisjonen Myndigheten om en uttalelse i 
samsvar med artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning.

4) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 3. august 2009 
den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten (spørsmål 
nr. EFSA-Q-2009-00530 og EFSA-Q-2009-00718)(4), der 
det ble konkludert at det ved et daglig inntak på 1,5–2,4 g 
fytosteroler/fytostanoler som er tilsatt i næringsmidler 
som smørbare fettstoffer, meieriprodukter, majones 
og salatdressinger, kan forventes en gjennomsnittlig 
reduksjon på mellom 7 og 10,5 %, og at en slik reduksjon 
er biologisk signifikant. Myndigheten anførte dessuten at 
virkningen med senking av innholdet av LDL-kolesterol 
i blodet vanligvis oppstår i løpet av to til tre uker og kan 
opprettholdes ved fortsatt konsum av fytosteroler eller 
fytostanoler.

5) På bakgrunn av Myndighetens vitenskapelige uttalelse 
og for å sikre at helsepåstander som henviser til den 
påståtte virkningens omfang, godkjennes på en slik måte 
at forbrukeren ikke villedes, og for å sikre at vilkårene for 
bruk av helsepåstander fastsettes på en sammenhengende 
måte, er det derfor nødvendig å endre de vilkårene for bruk 
som er fastsatt for de to helsepåstandene om virkningene 
av fytosteroler og fytostanolestere med hensyn til senking 
av kolesterolinnholdet i blodet.

6) Etter uttalelse fra Myndigheten om essensielle 
fettsyrer, særlig α-linolensyre (ALA) og linolsyre 
(LA), og barns normale vekst og utvikling (spørsmål 
nr. EFSA-Q-2008-079)(5), godkjente Kommisjonen ved 
forordning (EF) nr. 983/2009 helsepåstanden «Essensielle 
fettsyrer er nødvendige for barns normale vekst og 
utvikling»», med følgende særlige vilkår for bruk av 
påstanden: «Forbrukeren informeres om at den gunstige 
virkningen oppnås ved et daglig inntak av linolsyre på 
1 % av det samlede energiinntaket, og et daglig inntak av 
α-linolensyre på 0,2 % av det samlede energiinntaket».

(4) The EFSA Journal (2009) 1175, s. 1–9.
(5) The EFSA Journal (2008) 783, s. 1–10.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 376/2010
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7) I forbindelse med framgangsmåten for godkjenning av 
helsepåstander i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 
konkluderte Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen på sitt møte 20. februar 2009 at det var 
nødvendig å anmode Myndigheten om å avgi en generell 
uttalelse om referanseverdier for deklarasjon av fettsyrer, 
for å gjøre det mulig å ta vilkårene for bruk av den 
aktuelle godkjente helsepåstanden opp til ny vurdering, 
i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning. 
Kommisjonen og medlemsstatene mottok 3. august 2009 
den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten (spørsmål 
nr. EFSA-Q-2009-00548)(1), der det ble konkludert at 
den foreslåtte referanseverdien på 2 g for deklarasjon av 
den flerumettede n-3-fettsyren ALA, er i samsvar med 
det anbefalte inntaket for enkeltpersoner i den allmenne 
befolkningen i de europeiske statene. Dessuten foreslo 
Myndigheten en referanseverdi for deklarasjon på 10 g 
for inntak av den flerumettede n-6-fettsyren LA.

8) På bakgrunn av Myndighetens vitenskapelige uttalelse og 
for å fastsette egnede vilkår for bruk av helsepåstander om 
virkningene av fettsyrer, er det derfor nødvendig å endre 
de vilkårene for bruk som er fastsatt for den godkjente 
helsepåstanden om virkningene av essensielle fettsyrer på 
barns normale vekst og utvikling.

9) 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

I tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 983/2009 gjøres 
følgende endringer:

(1) The EFSA Journal (2009) 1176, s. 1–11.

1. For den første påstanden skal teksten i femte kolonne 
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:

«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen 
oppnås ved et daglig inntak på 1,5-2,4 g fytosteroler. 
Det kan henvises til omfanget av virkningen bare for 
næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer, 
meieriprodukter, majones og salatdressinger. Når det 
henvises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren 
opplyses om hele området («7–10 %») og om hvor lang tid 
det tar å oppnå virkningen («to til tre uker»).

2. For den andre påstanden skal teksten i femte kolonne 
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:

«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen 
oppnås ved et daglig inntak på 1,5-2,4 g fytostanoler. 
Det kan henvises til omfanget av virkningen bare for 
næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer, 
meieriprodukter, majones og salatdressinger. Når det 
henvises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren 
opplyses om hele området («7–10 %») og om hvor lang tid 
det tar å oppnå virkningen («to til tre uker»).

3. For den tredje påstanden skal teksten i femte kolonne 
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:

«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen 
oppnås ved et daglig inntak på 2 g α-linolensyre (ALA) og 
et daglig inntak på 10 g linolsyre (LA)».

Artikkel 2

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, 3. mai 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________


