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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1052 

av 1. juli 2015 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander 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 avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra SANOFI-AVENTIS FRANCE som ble inngitt i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om endring av godkjenningen av en helsepåstand om plantesterolestere og senking av LDL-

kolesterolnivået i blodet. Nevnte helsepåstand er godkjent i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, ved kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009(2) og (EU) nr. 384/2010(3). Søkeren anmodet om en 

utvidelse av bruksvilkårene, som fastsatt i forordning (EF) nr. 983/2009 endret ved forordning (EU) nr. 376/2010(4) og i 

forordning (EU) nr. 384/2010 i dens opprinnelige utgave, til å omfatte tilskudd i pulverform som oppløses i vann, med 

en dose på 2 g per dag, som vil senke LDL-kolesterolet i blodet med «5,4-8,1 %» etter seks ukers daglig inntak. 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. februar 2014 en vitenskapelig uttalelse fra Myndigheten (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2013-00595)(5) som konkluderte med at selv om plantesteroler som tilsettes næringsmidler som f.eks. 

smørbare produkter av typen margarin, majones, salatdressinger og melkeprodukter som melk, yoghurt, herunder 

yoghurt med lavt fettinnhold, og ost, har vist seg å redusere konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet i et stort antall 

studier, er det ikke på grunnlag av de framlagte dataene mulig å fastsette den effektive dosen plantesteroler  

(i pulverform oppløst i vann) som er nødvendig for å oppnå en gitt virkning innenfor en gitt tidsramme. 

7) I samsvar med artikkel 16 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan søkeren eller enhver annen person 

framsette kommentarer til Kommisjonen om uttalelser offentliggjort av Myndigheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 

første ledd i nevnte forordning. Kommisjonen anmodet 14. april 2014 Myndigheten om å svare på de vitenskapelige 

kommentarene som den hadde mottatt fra søkeren i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 2.7.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 30. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009 av 21. oktober 2009 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om 

næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 384/2010 av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om 

næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn (EUT L 113 av 6.5.2010, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning) (EU) nr. 376/2010 av 3. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 om godkjenning og avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 111 av 

4.5.2010, s. 3). 

(5) EFSA Journal 2014;12(2):3577. 
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Kommentarene gjaldt Myndighetens vitenskapelige vurdering av en utvidelse av bruksvilkårene for plantesterolestere i 

pulverform, særlig intervensjonsundersøkelsen som konklusjonen av den vedtatte vitenskapelige uttalelsen var basert på, 

og en ny offentliggjort metaanalyse som ble framlagt sammen med kommentarene. 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. mai 2014 Myndighetens svar på kommentarene til den vitenskapelige 

uttalelsen (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00310)(1), der Myndigheten bekreftet konklusjonen i sin vitenskapelige uttalelse 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00595) når det gjelder intervensjonsundersøkelsen. Myndigheten tilføyde at den nye 

offentliggjorte metaanalysen ikke bidrar med ytterligere opplysninger som gir vitenskapelig belegg for å utvide 

bruksvilkårene til å omfatte plantesterolestere i pulverform. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 ved bruksvilkårene det ble anmodet om, bør den ikke godkjennes. 

9) Etter en søknad fra Jemo-pharm A/S som ble inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av CranMax® og reduksjon av risikoen for urinveisinfeksjon ved 

å forhindre at visse bakterier fester seg i urinveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00649(2). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Forhindrer at E. coli fester seg på epitelcellene i urinveiene hos kvinner, noe som er en 

risikofaktor for urinveisinfeksjoner». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

CranMax® og reduksjon av risikoen for urinveisinfeksjon ved å forhindre at visse bakterier fester seg i urinveiene. 

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

11) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i 

betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet 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, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA supporting publication 2014:EN-596. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3657. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for EFSA-

uttalelse 

Endring, i henhold til artikkel 19, av en helsepåstand i henhold til 

artikkel 14 nr. 1 bokstav a) om redusert sykdomsrisiko 

Plantesterolestere Plantesterolestere som kosttilskudd i pulverform har vist seg å 

senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Høyt kolesterol er 

en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom. 

Q-2013-00595 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om redusert 

sykdomsrisiko 

CranMax® Forhindrer at E. coli fester seg på epitelcellene i urinveiene 

hos kvinner, noe som er en risikofaktor for urinveis-

infeksjoner. 

Q-2013-00649 

 


