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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1154/2014 

av 29. oktober 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 Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra EJP Pharmaceutical 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 sink og forebygging av dårlig ånde 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2010-01092)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Forebygger dårlig ånde ved 

å nøytralisere flyktige svovelforbindelser i munnen og munnhulen». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 1. juni 2011 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at påstanden «forebygger dårlig ånde ved å nøytralisere flyktige svovelforbindelser i munnen og 

munnhulen» gjelder åndens lukt, og ikke en kroppsfunksjon, som er et krav i henhold til artikkel 13 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. I forbindelse med vurderingen av påstanden ble søkeren anmodet om å redegjøre for hvordan den 

foreslåtte påstanden er knyttet til en kroppsfunksjon. Søkeren hevdet at produksjonen av flyktige svovelforbindelser og 

halitosis som en del av bakteriefloraen i munnen og munnhulen er knyttet til munnens og munnhulens funksjon og 

dermed til en kroppsfunksjon. Myndigheten påpekte imidlertid at den framlagte dokumentasjonen ikke beviste at den 

kjemiske nøytraliseringen av flyktige svovelforbindelser i munnen for å forbedre dårlig ånde, utgjør en fysiologisk 

virkning knyttet til en kroppsfunksjon. Søkeren har derfor ikke dokumentert at sink har en fysiologisk virkning knyttet 

til en kroppsfunksjon, som er påkrevd i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Leiber GmbH, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten 

bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Yestimun® og forsvar mot sykdomsframkallende stoffer i 

de øvre luftveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00761)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Daglig 

inntak av Yestimun® bidrar til å opprettholde kroppens forsvar mot sykdomsframkallende stoffer».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 30.10.2014, 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 2011, 9(6): 2169. 

(3) EFSA Journal 2013, 11(4): 3159. 
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8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. april 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

Yestimun® ((1,3)-(1,6)-β-D-glukaner fra celleveggen hos ølgjær) og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed 

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

9) Etter en søknad fra Vivatech, 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 Transitech® og en forbedring av tarmfunksjonen som 

opprettholdes etter at inntaket av næringsmiddelet har opphørt (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00087)(1). Søkerens 

foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Forbedrer og gir varig regulering av tarmpassasjen.» 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

Transitech® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra Clasado Limited, 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 Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og 

tarmplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-01007)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig 

daglig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mage- og tarmplager». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 18. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den konkluderte 

med at den allerede hadde vurdert en helsepåstand om Bimuno® GOS og reduksjon av mage- og tarmplager inngitt i 

samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 med negativt utfall(3), og at de tilleggsopplysningene 

søkeren hadde framlagt, ikke kunne brukes som vitenskapelig belegg for påstanden. Ettersom påstanden dermed ikke 

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

13) Etter en søknad fra Fuko Pharma 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 virkningen av Lactobacillus rhamnosus GG og 

opprettholdelse av normal avføring ved antibiotikabehandling (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00015)(4). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «Lactobacillus rhamnosus GG for opprettholdelse av normal avføring ved oral 

antibiotikabehandling». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 18. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av Lactobacillus rhamnosus GG og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i 

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

15) Etter en søknad fra Gelita AG, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av VeriSol®P og en forandring i hudens elastisitet som fører til en 

forbedring av hudens funksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00839)(5). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Karakteristisk kollagenpeptidblanding (kollagenhydrolysat) som har en gunstig fysiologisk virkning på bevaringen av 

sunn hud, noe som vises gjennom økt hudelastisitet og færre rynker, ved å bidra til en normal kollagen- og elastinsyntese». 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 20. juni 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av VeriSol®P og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.  

  

(1) EFSA Journal 2013, 11(6): 3258. 

(2) EFSA Journal 2013, 11(6): 3259. 

(3) EFSA Journal 2011, 9(12): 2472. 

(4) EFSA Journal 2013, 11(6): 3256. 

(5) EFSA Journal 2013, 11(6): 3257. 
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17) Etter en søknad fra Pharmatoka S.A.S., 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 proantocyanidiner i Urell® og reduksjon 

av bakteriell kolonisering i urinveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00700)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant 

annet følgende ordlyd: «Proantocyanidiner fra Urell® bidrar til å styrke forsvaret mot bakterielle sykdomsframkallende 

stoffer i de nedre urinveiene». 

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av proantocyanidiner i Urell® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i 

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

19) Etter en søknad fra Institute of Cellular Pharmacology (ICP) 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 Preservation® og 

rask gjenoppretting av cellenes aktivitet etter stress (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00021)(2). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Forbedrer den fysiologiske responsen på stress ved å framskynde aktiveringen av 

varmesjokkproteiner (HSP-er) og opprettholder et effektivt HSP-nivå, slik at organismen er aktivert dersom cellen 

skulle utsettes for ytterligere stress». 

20) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at den påståtte virkningen som søkeren viste til, var generell og uspesifikk, og at henvisningene fra 

søkeren ikke ga opplysninger som kunne danne grunnlag for å fastslå en spesifikk gunstig fysiologisk virkning. 

Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

21) Helsepåstandene i 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 er vedtatt, forutsatt at de oppfyller kravene i forordningen. 

22) Listen over tillatte helsepåstander ble vedtatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(3) og har vært anvendt siden 

14. desember 2012. For påstander nevnt i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 der Myndighetens vurdering 

eller Kommisjonens behandling ikke er avsluttet innen 14. desember 2012, og som i samsvar med denne forordning ikke 

er oppført på listen over tillatte helsepåstander, bør det fastsettes en overgangsperiode der de fortsatt kan brukes, slik at 

både driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende nasjonale myndigheter kan tilpasse seg forbudet mot 

slike påstander. 

23) De merknadene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne og allmennheten i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning, skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander nevnt 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 høyst 

seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2013, 11(7): 3326. 

(2) EFSA Journal 2013, 11(7): 3330. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 
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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, 29. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 65/136 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

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 underlagt 

eiendomsrett 

Sink Forebygger dårlig ånde ved å 

nøytralisere flyktige svovelforbindelser 

i munnen og munnhulen. 

Q-2010-01092 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Yestimun® Daglig inntak av Yestimun® bidrar til å 

opprettholde kroppens forsvar mot 

sykdomsframkallende stoffer. 

Q-2012-00761 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Transitech® Forbedrer og gir varig regulering av 

tarmpassasjen. 

Q-2013-00087 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Bimuno® GOS Regelmessig daglig inntak av 1,37 g 

galakto-oligosakkarider fra Bimuno® 

kan redusere mage- og tarmplager. 

Q-2012-01007 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

Lactobacillus rhamnosus GG for 

opprettholdelse av normal avføring ved 

oral antibiotikabehandling. 

Q-2013-00015 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

VeriSol®P Karakteristisk kollagenpeptidblanding 

(kollagenhydrolysat) som har en gunstig 

fysiologisk virkning på bevaringen av 

sunn hud, noe som vises gjennom økt 

hudelastisitet og færre rynker, ved å 

bidra til en normal kollagen- og 

elastinsyntese. 

Q-2012-00839 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Proantocyanidiner i 

Urell® 

Proantocyanidiner fra Urell® bidrar til å 

styrke forsvaret mot bakterielle 

sykdomsframkallende stoffer i de nedre 

urinveiene. 

Q-2012-00700 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmodning 

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Preservation® Forbedrer den fysiologiske responsen på 

stress ved å framskynde aktiveringen av 

varmesjokkproteiner (HSP-er) og 

opprettholder et effektivt HSP-nivå, slik 

at organismen er aktivert dersom cellen 

skulle utsettes for ytterligere stress. 

Q-2013-00021 

 


