Föredragen av

Marjo Misikangas

Godkänd av

Annika Nurttila

Sida/sidor
Instruktion / version
Tagen i bruk

1/3
17028/1/sv
9.2.2010

Enheten för produktsäkerhet

Om ibruktagande av ett sådant hälsopåstående som avses i artikel 14(1)(a) i förordning (EG) nr
1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden

Instruktion om ibruktagande av ett sådant hälsopåstående som
avses i artikel 14(1)(a) i förordning (EG) nr 1924/2006 om
näringspåståenden och hälsopåståenden
Hittills har godkänts tre sådana hälsopåståenden som avses i artikel 14(1)(a) i
förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden (nedan
förordningen om påståenden). Hälsopåståenden om växtsteroler och växtstanoler har
godkänts i formen ’Växtsteroler/växtstanolestrar har visat sig sänka/reducera
kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.’
Kommissionens förordning 983/2009, med vilken hälsopåståendena godkändes, har
publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 277/3.
I denna instruktion behandlas bestämmelserna om sådana hälsopåståenden som
avses i artikel 14(1)(a) och de i beredningen av lagstiftningen på gemenskapnivå
deltagande
finska
myndigheternas
uppfattningar
om
tillämpandet
av
bestämmelserna. I denna instruktion ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som
Eviras tolkningar av tillämpandet av lagstiftningen. Evira har inte getts någon
normgivningsrätt i frågor som faller under förordningen om påståenden och därför
kan Evira inte ge några bindande föreskrifter. Tolkningarna i denna instruktion är
sålunda synpunkter hos den myndighet som leder livsmedelstillsynen på hur
lagstiftningen borde tillämpas. I sista hand är det en domstol som avgör frågor som
gäller tillämpandet av lagstiftningen. Lagstiftning som är bindande för alla parter har i
denna instruktion märkts ut med kursiv.
I kommissionens arbetsgrupp för hälsopåståenden har en gemensam instruktion om
tillämpandet av förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden
diskuterats. Utarbetandet och formulerandet av den gemensamma instruktionen
pågår ännu och vi vet inte när den blir färdig. Evira deltar i den nationella
beredningen av medlemsstaternas gemensamma instruktion ur tillsynens synvinkel.
Om instruktionen då den är färdig inkluderar tolkningar som strider mot den
ståndpunkt som Evira nu framfört eller kommissionen ger instruktioner i saken,
kommer Evira att precisera sin instruktion så att den följer dessa.
Sjukdomens riskfaktor skall nämnas i hälsopåståendet
I kommissionens förordning 983/2009, med vilken hälsopåståenden om växtsteroler
och växtstanoler godkänns, konstateras följande: (22) Ett av syftena med förordning
(EG) nr 1924/2006 är att säkerställa att hälsopåståenden är sanningsenliga, tydliga,
tillförlitliga och meningsfulla för konsumenterna, och formuleringen och
presentationen av dem ska beaktas i detta avseende. När lydelsen hos påståenden
har samma innebörd för konsumenterna som ett godkänt hälsopåstående som anges
i bilaga I, eftersom de visar på samma samband mellan en livsmedelskategori, ett
livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa, bör de därför omfattas av
villkoren för användning i den bilagan.
Evira anser att man i kommunikation som gäller hälsopåståenden om växtsteroler
och växtstanoler riktad till konsumenter i stället för ordalydelsen riskfaktor för
kranskärlssjukdom också kan använda ordalydelsen riskfaktor för hjärtsjukdom. Hjärtoch kärlsjukdom är däremot ett så brett begrepp att sambandet mellan
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växtsteroler/växtstanoler och hälsan förändras, om man hänvisar till riskfaktorer för
hjärt- och kärlsjukdomar. Av den orsaken skall i samband med hälsopåståenden om
växtsteroler och växtstanoler inte hänvisas till riskfaktorer för hjärt- och
kärlsjukdomar.
I kommunikation riktad till yrkesmän i hälsovårdsbranschen skall tydligt framhävas
den sjukdom, för vilkens riskfaktor effekten konstaterats och som ingår i det
godkända hälsopåståendet. I påståenden som hänför sig till växtsteroler och
växtstanoler skall således berättas sambandet till riskfaktorerna för
kranskärlssjukdom.
Användning av sjukdomsrisken vs. sjukdomens riskfaktor i ett hälsopåstående
I förordningarna 983/2009 och 1024/2009 har kommissionen tydligt linjerat upp att
sambandet till sjukdomens riskfaktor skall framföras i sådana godkända
hälsopåståenden som avses i artikel 14(1)(a) i förordningen om påståenden.
Hänvisningar till en minskad sjukdomsrisk är inte tillåtna.
Uppdelning av ett tudelat påstående
I förordningarna 983/2009 och 1024/2009 har kommissionen tydligt linjerat upp att
sådana godkända hälsopåståenden som avses i artikel 14(1)(a) är tudelade. Evira
anser att ett tudelat påstående på förpackningen till livsmedel inte skall delas upp.
Det tudelade påståendets delar skall framföras tillsammans, i samma synfält och lika
synliga. I broschyrer och annat motsvarande marknadsföringsmaterial skall ett tudelat
påstående en gång framföras i form av en tydligt odelad helhet, varefter innehållet i
påståendet på bredare front kan öppnas för konsumenterna.
Användning
av
en
livsmedelskategori,
ett
livsmedel
eller
en
livsmedelsingrediens i ett hälsopåstående
Förordningen om påståenden definierar ett hälsopåstående som ett påstående som
antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller
en av dess beståndsdelar och hälsa. Evira anser att man i hälsopåståenden skall
använda
den
benämning
på
livsmedelskategorin,
livsmedlet
eller
livsmedelsingrediensen som ingår i det hälsopåstående som kommissionen godkänt
med förordning. Denna benämning skall användas så att det framgår för
konsumenten att hälsoeffekten beror just på denna livsmedelskategori, detta
livsmedel eller denna livsmedelsingrediens, såsom växtsterol eller växtstanolester.
Benämningen i fråga kan inte ersättas med handelsnamnet eller varumärket.
Informationen till konsumenterna skall vara en förutsättning för användning av
påståendet
I kommissionens ständiga kommitté 7.12.2009 fick ett förslag till förordning om
ändring av sådana redan godkända hälsopåståenden som avses i artikel 14(1)(a)
(983/2009) ett bifallande yttrande. De påskrifter som avses i förordningen kan börja
användas då förordningen trätt i kraft.
Enligt ändringen skall konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten
uppnås vid ett dagligt intag på 1,5-2,4 g växtsteroler eller växtstanoler. Enligt Eviras
tolkning skall hela variationsbredden anges på produkterna, inte till exempel ’…minst
2 g…’.
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I enlighet med ändringen av förordningen är det möjligt att hänvisa till storleken på
den kolesterolsänkande effekten endast i fråga om sådana produkter, i vilka den
mängd växtsteroler eller växtstanoler som hälsopåståendet förutsätter tillsatts i en
produkt av typen margarin, i majonnäs, i en salladsdressing eller i en mejeriprodukt.
Det är möjligt att använda ett godkänt hälsopåstående också i andra än de ovan
nämnda produktkategorierna, men man får inte hänvisa till storleken på den
kolesterolsänkande effekten.
Om man i fråga om en produkt som ingår i de godkända produktkategorierna
hänvisar till storleken på effekten, skall effekten som sänker LDL-kolesterolet anges i
form av variationsbredden 7-10%. Utöver det skall anges hur lång tid det tar att
uppnå denna effekt i form av variationsbredden 2-3 veckor.
Formulering av obligatoriska texter
Hälsopåståendena skall följa förordningen om påståenden, de skall uppfylla de
allmänna och särskilda principerna i förordningen och inkludera nödvändiga
påskrifter.
I påskrifterna på förpackningen till produkter som berikats med växtsteroler,
växtsterolestrar, växtstanoler och/eller växtstanolestrar skall de påskrifter som
kommissionens förordning 608/2004 förutsätter beaktas. Evira anser ändå att man på
produkter som innehåller tillsatta växtstanolestrar kan använda uttrycket ’berikat med
växtstanolestrar’ och på produkter som innehåller tillsatta växtsterolestrar på
motsvarande sätt kan använda uttrycket ’berikat med växtsterolestrar’.
Övergångstid
Förordningen om påståenden ger ingen övergångstid för sådana påståenden som
avses i artikel 14(1)(a). De får användas först då de godkänts på det sätt som avses i
förordningen om påståenden. Andra påståenden som hänvisar till en minskad
sjukdomsrisk får inte användas. Då man börjar använda godkända hälsopåståenden,
skall man se till att förutsättningarna som uppställts för användning av påståendena
uppfylls och att påskrifterna är korrekta.
Evira intensifierar tillsynen över hälsopåståenden om växtstanoler och växtsteroler
under senvåren 2010. Tillsynen över hälsopåståenden om växtstanoler och
växtsteroler koncentrerar sig i början på förordningen om påståenden 1924/2006 och
på förordning 983/2009.

Användning av frasen "Hälsopåstående godkänt av EU-kommissionen" i
kommunikation till konsumenter
Evira anser att vi i detta skede inte har några skäl att lägga oss i sakliga påskrifter, i
vilka man hänvisar till ett hälsopåstående godkänt av kommissionen. Evira bedömer
läget på nytt efter att användningen av hälspåståenden blivit etablerad.

