
15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/129 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1135/2014 

av 24. oktober 2014 

om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert 

sykdomsrisiko(*) 

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, 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».

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta hensyn til Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander.

5) Etter en søknad fra Rank Nutrition Ltd, innlevert i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om økning av gravides folatstatus gjennom

tilskudd av folat, og redusert risiko for nevralrørsdefekter (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00265)(2). Søkerens foreslåtte

påstand hadde følgende ordlyd: «Tilskudd av folsyre øker folatinnholdet i de røde blodlegemene hos gravide. Lavt

folatinnhold i de røde blodlegemene hos gravide øker faren for nevralrørsdefekter hos det voksende fosteret.»

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte med at det på 
grunnlag av de framlagte opplysningene kunne fastslås en årsakssammenheng mellom økning av folatstatusen hos 
gravide gjennom tilskudd av folat, og redusert risiko for nevralrørsdefekter. En helsepåstand som gjenspeiler denne 
konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på EU-listen 
over tillatte påstander.

7) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at en positiv uttalelse om godkjenning av en

helsepåstand skal inneholde bestemte opplysninger. Disse opplysningene bør derfor angis i vedlegget til denne

forordning for den påstanden som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte ordlyd,

særlige vilkår for bruk av påstanden, eventuelle vilkår eller restriksjoner for bruk av næringsmiddelet og/eller en

tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og Myndighetens

uttalelse.

8) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Påstander

som i kraft av sin ordlyd har samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand fordi de viser til samme

sammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en bestanddel av et næringsmiddel på den ene

siden, og helse på den andre siden, bør derfor være underlagt de samme vilkårene for bruk som er angitt i vedlegget til

denne forordning.

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

dyrehelsen —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2015 av  

20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 20. 

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

(2) EFSA Journal 2013, 11(7): 3328. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning kan brukes om næringsmidler som bringes i omsetning i Den 

europeiske union, i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Helsepåstanden nevnt i nr. 1 skal føres opp på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

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, 24. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

TILLATT HELSEPÅSTAND 

Søknad – relevante 

bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Søker – adresse 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller 

begrensninger for 

bruk av nærings-

middelet og/eller en 

tilleggserklæring 

eller -advarsel 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 

bokstav a) – helsepå-

stand om redusert 

sykdomsrisiko 

Rank Nutrition Ltd, 

Long Barn, Etchden 

Court, Bethersden, 

Kent, TN26 3DP, Det 

forente kongerike. 

Folsyre Tilskudd av folsyre øker 

gravides folatstatus. Lav 

folatstatus hos gravide 

øker faren for nevral-

rørsdefekter hos det 

voksende fosteret. 

Påstanden kan bare brukes om næringsmidler som 

inneholder minst 400 μg folsyre per daglig dose. 

Forbrukeren skal underrettes om at målgruppen er 

kvinner i fertil alder, og at den gunstige virkningen 

oppnås ved tilskudd av 400 μg folsyre per dag i minst én 

måned før og opptil tre måneder etter befruktningen. 

 Q-2013-00265 

 


