
Nr. 10/686 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1411 

av 24. august 2016 

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 helse-

påstander 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 helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra SmithKline Beecham 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 koffein og økt årvåkenhet (spørsmål nr. EFSA-

Q-2013-00399(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Koffein bidrar til økt årvåkenhet». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. februar 2014 Myndighetens vitenskapelige uttalelse. I uttalelsen minnet 

Myndigheten om at påstanden om koffein og økt årvåkenhet hos den voksne befolkningen når det gjelder produkter som 

inneholder minst 75 mg koffein per porsjon, allerede var blitt vurdert av Myndigheten med positivt resultat(3). I denne 

søknaden hevder søkeren at for at påstanden skal kunne brukes, bør et produkt inneholde en dose koffein på minst  

40 mg per porsjon. Myndigheten anså at den vitenskapelige dokumentasjonen til denne påstanden gjaldt koffeindoser på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 32. 

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

(2) EFSA Journal 2014 12(2):3574. 

(3) EFSA Journal 2011 9(4):2054. 
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mellom 40 mg per porsjon(1) og 75 mg per porsjon(2), og konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplys-

ningene ikke var påvist noen årsakssammenheng mellom inntak av koffein og økt årvåkenhet ved de bruksvilkårene som 

søkeren hadde foreslått. Myndigheten gjentok dessuten sin tidligere konklusjon at et produkt bør inneholde minst 75 mg 

koffein per porsjon for at påstanden skal kunne brukes. Ettersom påstanden ved de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

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

7) Etter en søknad fra BASF SE og Stepan Lipid Nutrition, 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 en ekvimolar blanding av to konjugerte 

isomerer av linolsyre (CLA) c9,t11 og t10,c12 (markedsført under handelsnavnene Clarinol® og Tonalin®) og bidrag til 

å redusere kroppens fettmengde (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00580(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende 

ordlyd: «Inntak av Clarinol® eller Tonalin® bidrar til å redusere kroppens fettmengde». 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

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

inntak av en ekvimolar blanding av de to CLA-isomerene c9,t11 og t10,c12 (markedsført under handelsnavnene 

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

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

9) Etter en søknad fra Synbiotec S.r.l., 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 SYNBIO®, en kombinasjon av Lactobacillus rhamnosus 

IMC 501® og Lactobacillus paracasei IMC 502® og opprettholdelse av normal avføring (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-

00567(4)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «SYNBIO® består i tarmkanalen og fremmer den 

naturlige reguleringen, noe som bidrar til å opprettholde og forbedre tarmhelsen hos mennesker». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

SYNBIO® og opprettholdelse av normal avføring. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra WILD-Valencia SAU, 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 FRUIT UP®, et karbohydratekstrakt av johannesbrød-

belger (Ceratonia siliqua L.), og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00405(5)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «FRUIT UP® reduserer glykemisk respons etter måltider 

sammenlignet med høyglykemiske karbohydrater». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

FRUIT UP® og redusert glykemisk respons etter måltider utover den veletablerte virkningen som fruktose(6) har på 

glykemisk respons etter måltider når den erstatter glukose i næringsmidler. Myndigheten fastslo også at det ikke var 

påvist noen virkning når FRUIT UP® ble sammenlignet med sukrose. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

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

13) Etter en søknad fra Nerthus ApS, 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 en kombinasjon av pressrester av granateple (standardisert 

ved sitt innhold av punicalaginer) og pulveriserte jordstengler av stor galanga (standardisert ved sitt innhold av 

  

(1) Minste effektive dose som søkeren har foreslått. 

(2) Minste effektive dose foreslått av EFSA. 

(3) EFSA Journal 2015 13(1):3953. 

(4) EFSA Journal 2015 13(5):4095. 

(5) EFSA Journal 2015 13(5):4098. 

(6) EFSA Journal 2011 9(6):2223. En helsepåstand om fruktose ble godkjent ved kommisjonsforordning (EU) nr. 536/2013 av 11. juni 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 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 160 av 12.6.2013, s. 4). 
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acetoksychavicolacetat) og en økning i antallet bevegelige sædceller i sæd (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00566(1)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «En kombinasjon av et standardisert ekstrakt av pressrester av 

granateple og pulveriserte jordstengler av stor galanga øker antallet bevegelige sædceller i sæd». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

kombinasjon av ekstrakt av pressrester av granateple (standardisert ved sitt innhold av punicalaginer) og pulveriserte 

jordstengler av stor galanga (standardisert ved sitt innhold av acetoksychavicolacetat) og den påståtte virkningen. 

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

15) Etter en søknad fra Lallemand Health Solutions, 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 Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 og forsvar 

mot sykdomsframkallende stoffer i de øvre luftveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00673(2)). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 øker andelen friske dager ved å opprettholde 

immunforsvarets normalfunksjon hos friske voksne ved hverdagshendelser som moderat stress»- 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

bifidum CNCM I-3426 og forsvar mot sykdomsframkallende stoffer i de øvre luftveiene. Ettersom påstanden ikke 

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

17) Etter en søknad fra Tchibo GmbH, 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 C21-kaffe, en kaffe standardisert ved sitt innhold av 

klorogensyre, trigonellin og N-metylpyridinium, og færre DNA-skader gjennom færre spontane brudd på DNA-tråder 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00624(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig inntak av 

C21-kaffe bidrar til å opprettholde DNA-integriteten i kroppens celler». 

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

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

C21-kaffe og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

19) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

20) 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 oppføres på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 

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

  

(1) EFSA Journal 2015 13(5):4097. 

(2) EFSA Journal 2015 13(5):4094. 

(3) EFSA Journal 2015 13(5):4099. 
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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 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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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 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Koffein Koffein bidrar til økt årvåkenhet* 

* For et koffeininntak på mellom 

40 mg per porsjon og 75 mg per 

porsjon. 

Q-2013-00399 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Clarinol® og Tonalin® Inntak av Clarinol® eller Tonalin® 

bidrar til å redusere kroppens fett-

mengde. 

Q-2014-00580 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

SYNBIO® SYNBIO® består i tarmkanalen og 

fremmer den naturlige reguleringen, 

noe som bidrar til å opprettholde og 

forbedre tarmhelsen hos mennesker. 

Q-2014-00567 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

FRUIT UP® FRUIT UP® reduserer glykemisk 

respons etter måltider sammenlignet 

med høyglykemiske karbohydrater. 

Q-2014-00405 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av 

ekstrakt av pressrester 

av granateple og 

pulveriserte jord-

stengler av stor galanga 

En kombinasjon av et standardisert 

ekstrakt av pressrester av granateple og 

pulveriserte jordstengler av stor 

galanga øker antallet bevegelige 

sædceller i sæd. 

Q-2014-00566 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Bifidobacterium 

bifidum CNCM I-3426 

«Bifidobacterium bifidum CNCM  

I-3426 øker andelen friske dager ved å 

opprettholde immunforsvarets normal-

funksjon hos friske voksne ved hverdags-

hendelser som moderat stress. 

Q-2014-00673 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

C21-kaffe (kaffe 

standardisert ved sitt 

innhold av klorogen-

syre, trigonellin og N-

metylpyridinium) 

Regelmessig inntak av C21-kaffe 

bidrar til å opprettholde DNA-

integriteten i kroppens celler. 

Q-2014-00624 

 


