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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/649 

av 24. april 2019 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med  

hensyn til andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1925/2006 kan Kommisjonen på eget initiativ treffe en beslutning om å oppføre et 

stoff som ikke er et vitamin eller mineral, eller en ingrediens som inneholder et slikt stoff, på listen i vedlegg III til 

nevnte forordning over stoffer hvis bruk i næringsmidler er forbudt, begrenset eller underlagt unionskontroll, dersom 

stoffet utgjør en mulig risiko for forbrukerne i henhold til forordningens artikkel 8 nr. 1. 

2) Den 4. desember 2009 vedtok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») en 

vitenskapelig uttalelse(2) der det ble konkludert med at inntaket av transfettsyrer bør være så lavt som mulig i et 

ernæringsmessig tilfredsstillende kosthold. 

3) Den 3. desember 2015 vedtok Kommisjonen en rapport om transfettsyrer i næringsmidler og i EU-befolkningens 

kosthold som helhet(3). I rapporten ble det pekt på at koronar hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken i Unionen, og 

at et høyt inntak av transfettsyrer øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig, mer enn noe annet næringsstoff 

målt per kalori. 

4) Ifølge rapporten framstår fastsettelse av en lovfestet grense for innhold av industrielle transfettsyrer i næringsmidler som 

det mest effektive tiltaket med tanke på folkehelsen, forbrukervernet og forenlighet med det indre marked. 

5) Den 30. april 2018 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å samle resultatene av vitenskapelige råd som Myndigheten 

allerede har gitt om helseeffektene av transfettsyrer, særlig om ernærings- og helsepåstander, referanseverdier for 

næringsinntak og næringsmiddeltilsetninger, og om å underrette Kommisjonen om hvordan disse vitenskapelige rådene 

knytter seg til nåværende mål og anbefalinger for inntak av transfettsyrer for å bevare helsen. 

6) Den 19. juni 2018 framla Myndigheten sin konklusjon i form av vitenskapelig og teknisk bistand. På grunnlag av en 

gjennomgåelse av de tilgjengelige vitenskapelige bevisene konkluderte(4) den med at inntaket av transfettsyrer gjennom 

kosten i henhold til de seneste nasjonale og internasjonale anbefalingene bør være så lavt som mulig. 

7) Den 15. mai 2018 oppfordret Verdens helseorganisasjon til å fjerne industrielt framstilte transfettsyrer fra den globale 

matvareforsyningen(5). 

8) Transfettsyrer er et stoff som ikke er et vitamin eller mineral, og som er påvist å ha skadelige virkninger på helsen. 

Stoffet bør derfor oppføres i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006, og tilsetting av stoffet i næringsmidler 

eller bruk av stoffet i framstillingen av næringsmidler bør bare være tillatt på de vilkårene som er angitt i nevnte 

vedlegg, på bakgrunn av nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskapsnivå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 25.4.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(2) EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including 

saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010; 

8(3):1461. 

(3) COM(2015)619 endelig utgave av 3.12.2015. 

(4) EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids. EFSA supporting publication 2018:EN-1433. 16 s. doi:10.2903/ 

sp.efsa.2018.EN-1433. 

(5) REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids, referanse WHO/NMH/NHD/18.4, mai 2018. 
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19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/39 

 

9) Definisjonene av fett og transfettsyrer i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1169/2011(6) og 

definisjonen av detaljhandel i artikkel 3 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(7) bør gjelde for 

de relevante vilkårene i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006. 

10) For å lette anvendelsen av denne forordning må det kreves at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som leverer 

næringsmidler til andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, med unntak av detaljhandlere, opplyser dem om 

mengden av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, dersom denne 

mengden overstiger 2 gram per 100 gram fett. 

11) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene som følger av denne 

forordning, må det vedtas egnede overgangstiltak. 

12) Forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor endres. 

13) 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 

Innholdet av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, skal ikke overstige 2 gram 

per 100 gram fett i næringsmidler beregnet på sluttforbrukere og næringsmidler beregnet på levering til detaljhandelen. 

Artikkel 2 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som leverer næringsmidler som ikke er beregnet på sluttforbrukere eller ikke er 

beregnet på levering til detaljhandelen, til andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, skal sikre at disse får opplysninger 

om mengden av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, dersom denne mengden 

overstiger 2 gram per 100 gram fett. 

Artikkel 3 

Del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Næringsmidler som ikke er i samsvar med denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning fram til 1. april 2021. 

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 innsettes følgende tabell: 

«DEL B 

Stoffer som er underlagt begrensninger 

Stoff underlagt begrensninger Bruksvilkår Tilleggskrav 

Andre transfettsyrer enn dem 

som forekommer naturlig i fett 

av animalsk opprinnelse 

Høyst 2 gram per 100 gram fett i 

næringsmidler beregnet på sluttfor-

brukere og næringsmidler beregnet på 

levering til detaljhandelen 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

leverer næringsmidler som ikke er beregnet på 

sluttforbrukere eller ikke er beregnet på levering til 

detaljhandelen, til andre driftsansvarlige for nærings-

middelforetak, skal sikre at disse får opplysninger om 

mengden av andre transfettsyrer enn dem som 

forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, 

dersom denne mengden overstiger 2 gram per 

100 gram fett.» 

 


