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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 155/2014 

av 19. februar 2014 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og 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 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 

«myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til 

Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3)  Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle 

helsepåstanden. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  Etter en søknad fra Vitabiotics Ltd, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av L-tyrosin og bidrag til 

normal syntese av dopamin (spørsmål nr. EFSA-Q-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 20.2.2014, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 23. 

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

2011-00319)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «L-tyrosin er nødvendig for naturlig 

dannelse av dopamin». 

6)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 20. juli 2011 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

påpekte at rollen L-tyrosin har i normal syntese av 

katekolaminer for befolkningen generelt allerede er 

vurdert med et positivt resultat i en tidligere uttalelse(3) i 

forbindelse med en evaluering av påstander nevnt i 

artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 samt at 

L-tyrosin er utgangspunkt for syntese av alle kate-

kolaminer, herunder dopamin. Myndigheten konklu-

derte derfor med at det er fastslått en årsaks-

sammenheng mellom inntak av L-tyrosin i et kosthold 

med tilstrekkelige mengder proteiner og bidrag til 

normal syntese av dopamin, og foreslo som et 

hensiktsmessig bruksvilkår at «et næringsmiddel skal 

være en minst proteinkilde i henhold til vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1924/2006». 

7)  Kommisjonen og medlemsstatene har vurdert om 

helsepåstanden som gjenspeiler disse konklusjonene, 

bør godkjennes i henhold til de foreslåtte bruksvilkårene 

siden en godkjenning også med rette kan tilbakeholdes 

dersom helsepåstandene ikke overholder andre allmenne 

eller særlige krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i 

tilfeller der påstanden har fått en positiv vitenskapelig 

vurdering av myndigheten. I sitt svar av  

9. november 2012 på Kommisjonens anmodning om 

blant annet en klargjøring om dokumentasjonen som er 

framlagt i forbindelse med helsepåstanden om L-tyrosin 

og de foreslåtte bruksvilkårene, påpekte myndigheten at 

dens konklusjoner når det gjelder denne påstanden var 

basert på den anerkjente biokjemiske rollen til  

L-tyrosin, slik det foreligger i protein. Kommisjonen 

tilføyde at på grunnlag av den inngitte dokumentasjonen 

kunne den ikke anslå kvantitativt hvor stort daglig 

inntak av L-tyrosin som er nødvendig for å oppnå den 

gunstige fysiologiske virkningen. Det er derfor ikke 

mulig å fastsette konkrete vilkår for bruk av denne 

påstanden som sikrer at det finnes en mengde L-tyrosin i 

sluttproduktet som gir den gunstige fysiologiske 

virkningen i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b) 

punkt i) i forordning (EF) nr. 1924/2006. Dersom det 

ikke finnes slike konkrete bruksvilkår, kan den gunstige 

virkningen av stoffet som påstanden gjelder, ikke 

garanteres, og denne påstanden kan derfor villede 

forbrukeren. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes.  

  

(2) EFSA Journal 2011; 9(7):2290. 

(3) EFSA Journal 2011; 9(6):2270. 
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8)  Etter en søknad fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 

inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om inntak av jern og opprett-

holdelse av normal hårvekst (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00059)(1). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «Kraftig hårtap hos kvinner som ikke 

er i overgangsalderen». 

9)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 15. mars 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom inntak av jern og opprettholdelse av normal 

hårvekst. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

10)  Etter en søknad fra Biocodex, innlevert i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand om inntak av citrullinmalat og raskere 

restitusjon av trette muskler etter trening (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2011-00931)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var formulert slik: «Opprettholdelse av 

adenosintrifosfatnivåer (ATP-nivåer) gjennom 

reduksjon av laktatoverskudd for restitusjon av trette 

muskler». 

11)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom inntak av citrullinmalat og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

12)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av EffEXT™ og opprett-

holdelse av normal bevegelighet i leddene (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00384)(3). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Bidrar 

til å fremme bevegelighet i leddene». 

13)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av EffEXT™ og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(3):2602. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(5):2699. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(12):3002. 

14)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av krillolje og opprett-

holdelse av velvære i leddene (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00385)(4). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var blant annet formulert slik: «Bidrar til økt velvære i 

sensitive ledd». 

15)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av krillolje og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

16)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og normal blodgjennomstrømning i venene 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00387)(5). Helsepåstanden 

som søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Bidrar til å fremme blodgjennomstrømningen i beina». 

17)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av frøekstrakt fra 

Vitis vinifera L. og den påståtte virkningen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

18)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere hevelse i beina» 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00388)(6). Helsepåstanden 

som søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: 

«Bidrar til å redusere hevelse i beina». 

19)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at påstanden viser til en 

reduksjon i perifert ødem ved kroniske kliniske lidelser 

(f.eks. kronisk venøs insuffisiens), og konkluderte på 

grunnlag av de framlagte dataene med at en slik 

reduksjon i perifert ødem ved kroniske kliniske lidelser 

er et terapeutisk mål for behandlingen av disse.  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):3003. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(12):2996. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(12):2997. 
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20)  Forordning (EF) nr. 1924/2006 supplerer de alminnelige 

prinsippene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og presen-

tasjon av samt reklamering for næringsmidler(1).  

I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2000/13/EF skal merkingen ikke tillegge et nærings-

middel egenskaper som forebygger, behandler eller 

helbreder sykdom hos mennesker, eller gi inntrykk av 

slike egenskaper. Siden det er forbudt å tillegge 

næringsmidler slike egenskaper, bør påstanden knyttet 

til virkningene av frøekstrakt fra Vitis vinifera L. og 

«Bidrar til å redusere hevelse i beina» ikke godkjennes. 

21)  Etter en søknad fra Roxlor Nutra LLC, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av Cynatine® og opprett-

holdelse av normal bevegelighet i leddene (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00570)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Et 

daglig inntak på 500 mg Cynatine® bidrar til å fremme 

bevegelighet i leddene». 

22)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av Cynatine® og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

23)  Etter en søknad fra Actina, inngitt i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av OXY 280 og reduksjon 

av kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00572)(3). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «OXY 280 bidrar til vekttap». 

24)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av OXY 280 og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

25)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

  

(1) EUT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(12):3004. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(12):2999. 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere væskeansamling i 

kroppen» (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00574)(4). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til å redusere væskeansamling i 

kroppen». 

26)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at den påståtte virkningen 

viser til opprettholdelse av normal blodgjennom-

strømning i venene. Myndigheten påpekte også at den 

samme helsemessige sammenhengen allerede var 

vurdert med et negativt resultat i en tidligere uttalelse(5) 

og at henvisningen til den vitenskapelige dokumen-

tasjonen i forbindelse med denne påstanden allerede 

hadde blitt vurdert i den tidligere uttalelsen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

27)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av 

ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) og reduksjon i 

kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00590)(6). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til å forbrenne fett». 

28)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom inntak av en kombinasjon 

av ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

29)  Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av 

lykopen, vitamin E, lutein og selen og «Bidrar til å 

forberede og aktivere bruning» (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00593)(7). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var blant annet formulert slik: «Bidrar til å forberede og 

aktivere bruning».  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(12):2998. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(12):2996. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(12):3000. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(12):3001. 
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30)  Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

14. desember 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

myndigheten, som påpekte at den påståtte virkningen 

viser til økt pigmentering i huden (dvs. bruning) som 

kan bidra til å beskytte huden mot skader forårsaket av 

UV-stråler. Myndigheten påpekte også at den samme 

helsemessige sammenhengen allerede var vurdert med 

negativt resultat i en tidligere uttalelse(1) og at 

henvisningen til den vitenskapelige dokumentasjonen i 

forbindelse med denne påstanden er den samme som i 

den tidligere uttalelsen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

31)  Helsepåstanden om virkningene av frøekstrakt fra Vitis 

vinifera L. og «Bidrar til å redusere hevelse i beina» er 

en helsepåstand som tillegger næringsmiddelet som 

påstanden omfatter, medisinske egenskaper som er 

forbudt for næringsmidler. 

32)  Helsepåstanden om OXY 280 og om kombinasjonen av 

ekstrakter av Paullinia cupana Kunth (guarana) og 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (grønn te) er 

helsepåstander som nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 og omfattes derfor av 

overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 28 nr. 6 i 

nevnte forordning. Siden søknaden ikke ble inngitt før 

19. januar 2008, er imidlertid ikke kravet i artikkel 28 

nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning oppfylt, og disse 

påstandene kan derfor ikke omfattes av 

overgangsperioden som er fastsatt i nevnte artikkel. 

33)  De andre helsepåstandene som omfattes av denne 

forordning, er helsepåstander som nevnt i artikkel 13 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som 

omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 

nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over tillatte 

helsepåstander vedtas, under forutsetning at de er i 

samsvar med denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(9):2890. 

34)  Listen over tillatte helsepåstander er fastsatt ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(2) og har vært 

anvendt siden 14. desember 2012. Når det gjelder 

påstander nevnt i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 som ikke er ferdigvurdert av 

myndigheten eller ferdigbehandlet av Kommisjonen 

innen 14. desember 2012, og som i henhold til denne 

forordning ikke er oppført på listen over tillatte 

helsepåstander, bør det tillates en overgangsperiode da 

de fortsatt kan anvendes, slik at både driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak og vedkommende nasjonale 

myndigheter kan tilpasse seg til forbudet mot slike 

påstander. 

35)  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 

1.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning 

skal ikke oppføres på Unionens liste over tillatte påstander som 

fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt 

brukes i seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

L-tyrosin L-tyrosin er nødvendig for 

naturlig dannelse av 

dopamin 

Q-2011-00319 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Jern Kraftig hårtap hos kvinner 

som ikke er i 

overgangsalderen 

Q-2012-00059 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Citrullinmalat Opprettholdelse av 

adenosintrifosfatnivåer 

(ATP-nivåer) gjennom 

reduksjon av 

laktatoverskudd for 

restitusjon av trette muskler 

Q-2011-00931 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

EffEXT™ Bidrar til å fremme 

bevegelighet i leddene 

Q-2012-00384 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Krillolje Bidrar til økt velvære i 

sensitive ledd 

Q-2012-00385 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å fremme 

blodgjennomstrømningen i 

beina 

Q-2012-00387 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å redusere hevelse 

i beina 

Q-2012-00388 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Cynatine® Et daglig inntak på 500 mg 

Cynatine® bidrar til å 

fremme bevegelighet i 

leddene 

Q-2012-00570 
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Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 

eller næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

OXY 280 OXY 280 bidrar til vekttap Q-2012-00572 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

Frøekstrakt fra Vitis vinifera 

L. 

Bidrar til å redusere 

væskeansamling i kroppen 

Q-2012-00574 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av ekstrakter 

av Paullinia cupana Kunth 

(guarana) og Camellia 

sinensis (L.) Kuntze (grønn 

te). 

Bidrar til å forbrenne fett Q-2012-00590 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand 

som bygger på nyutviklede 

vitenskapelige bevis og/eller 

inneholder en anmodning om 

sikring av data som er underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av lykopen, 

vitamin E, lutein og selen 

Bidrar til å forberede og 

aktivere bruning 

Q-2012-00593 

 


