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Övergångstider för förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden

Instruktion om övergångstider för förordning nr 1924/2006 om
näringspåståenden och hälsopåståenden (artikel 28)
Förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden (nedan
förordningen om påståenden) har tillämpats sedan den 1 juli 2007. Artkel 28 i
förordningen ger ändå långa övergångstider för genomförandet av de ändringar som
förordningen förutsätter i praktiken. Företagare i livsmedelsbranschen skall kunna påvisa
för tillsynsmyndigheterna att förutsättningarna för övergångstiden uppfylls.
1 Centrala datum och krav
Från och med 1.7.2007
• De näringspåståenden som räknas upp i bilagan till förordningen kan användas
endast om sådana livsmedel, som till sin sammansättning uppfyller de krav som
ställts på framförande av påståendet. Evira rekommenderar att de ordalydelser
som framgår av bilagan används för dessa påståenden. Om en annan
ordalydelse används, skall den sannolikt ha samma betydelse för konsumenten.
•

Sådana näringspåståenden som använts i medlemsstaterna i enlighet med
nationella stadganden före den 1 januari 2006 och som inte räknas upp i bilagan
kan användas fram till den 19 januari 2010.

•

Om ett närings- eller hälsopåstående framförs om ett livsmedel, skall
näringsvärdesdeklarationen göras enligt artikel 7 i förordningen om påståenden.
- om påståendet hänvisar till ett näringsämne eller annat ämne som inte
ingår i näringsvärdesdeklarationen, skall mängden av detta ämne i
produkten anges i samma fält som informationen om näringsinnehållet

•

Till hälsopåståenden skall bifogas vidstående särskilda förpackningspåskrifter
som avses i artikel 10 i förordningen om påståenden eller om sådana saknas i
presentation av eller reklam för produkten:
- ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en
hälsosam livsstil;
- den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för att den
påstådda gynnsamma effekten skall uppnås;
- i tillämpliga fall ett konstaterande riktat till personer som bör undvika att
använda av produkten; och
- en lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion
kan utgöra en hälsorisk.

•

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol får inte förses med
hälsopåståenden. För näringspåståendenas del tillåts endast sådana påståenden
som gäller låga alkoholhalter eller minskad alkoholhalt eller energihalt
- mer information ger Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
(STTV) som svarar för tillsynen över alkoholdrycker
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Sådana påståenden, som är förbjudna enligt artikel 12 får inte längre framföras.
Förbjudna påståenden är:
- påståenden som ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt
om man inte konsumerar av livsmedlet;
- påståenden som hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i
vikt;
- påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller
fackmän på hälsoområdet och andra sammanslutningar som inte avses i
artikel 11.
Sådana livsmedel som släppts ut på marknaden eller försetts med
förpackningspåskrifter före den 1 juli 2007 och som inte motsvarar ovan nämnda krav
kan fortsättningsvis hållas till salu fram till sista hållbarhetsdatum, men inte längre
efter den 31 juli 2009. Evira anser ändå att förbjudna påståenden inte längre kan
användas i marknadsföringsmaterial för sådana livsmedel.
Från och med 19.1.2010
• Användning av sådana nationellt godkända näringspåståenden, som inte tagits
med i bilagan till förordningen om påståenden, får inte längre användas. Endast
sådana näringspåståenden, som ingår i bilagan till förordningen om påståenden,
får användas, om livsmedlet till sin sammansättning uppfyller de krav som ställts
på framförande av påståendet.
Från och med 31.1.2010
• Efter att gemenskapens förteckning över godkända påståenden publicerats kan
användas endast de hälsopåståenden som räknas upp i förteckningen, om
livsmedlet uppfyller de krav som uppställts i beslutet att godkänna påståendet.
•

Hälsopåståenden som hänvisar till en allmän, icke specificerad gynnsam effekt
för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får framföras endast om de
åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i förteckningen över godkända
hälsospåstånden.

•

En presentation i form av grafik, bilder eller symboler som kan tolkas som ett
påstående kan användas endast om ett godkänt närings- eller hälsopåstående
framförs i samband med presentationen (ändå beaktande det förfarande som
avses i artikel 28 (4))

•

Ett varumärke eller produktnamn som kan tolkas som ett påstående kan
användas endast om ett godkänt närings- eller hälsopåstående framförs i
samband med varumärket eller produktnamnet. Om varumärket eller
produktnamnet ändå använts redan före den 1 januari 2005, kan man fortsätta
använda varumärket eller produktnamnet fram till den 19 januari 2022 utan att ett
godkänt närings- eller hälsopåstående framförs i samband med varumärket eller
produktnamnet.

Från och med 19.1.2011
• Livsmedel, om vilka påståenden framförs, skall uppfylla kriterierna i de
näringsprofiler som fastställts den 19 januari 2009.
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Från och med 19.1.2022
• Produktnamn och varumärken som använts redan före den 1 januari 2005 och
som kan betraktas som påståenden, kan användas, om ett godkänt närings- eller
hälsopåstående framförs i samband med dem.

2 Övergångstider för olika typer av hälsopåståenden
2.1. Övergångstider för sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13
Typ av påstående

Övergångstid

Författningsgrund

Påståenden som
beskriver eller
hänvisar till ett
näringsämnes eller
annat ämnes
betydelse för
kroppens tillväxt,
utveckling och
funktioner (artikel 13
(1a) = funktionella
påståenden)

Sådana hälsopåståenden kan användas på företagarens eget
ansvar fram till dess att gemenskapens förteckning över
godkända påståenden publiceras (31.1.2010), om påståendena
följer förordningen om påståenden och de nationella
stadgandena som tillämpas på sådana påståenden.

Artikel 28 (5)

Evira anser att påståendena följer förordningen om påståenden,
om de följer de allmänna principerna i kapitel II och de särskilda
förutsättningarna i kapitel III och IV i förordningen om
påståenden. (mer information
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/nari
ngs_och_halsopastaenden/principer_och_forutsattningar_for_a
nvanding_av_narings-_och_halsopastaenden/)
Att påståendena följer nationella stadganden innebär att
påståendena som framförs om livsmedlet skall uppfylla
förutsättningarna i 9 § livsmedelslagen (23/2006).
Artikel 28 (5) i förordningen om påskrifter gör ingen skillnad
mellan nya och gamla påståenden i fråga om övergångstiden.
Bägge kan användas fram till den 31 januari 2010, om ovan
nämnda förutsättningar uppfylls. Efter detta datum kan sådana
påståenden, som inte finns med i förteckningen över godkända
påståenden, inte längre användas i förpackningspåskrifter eller
marknadsföringsmaterial. Gamla förpackningsmaterial får inte
längre användas slut.
Evira rekommenderar att företagaren i god tid före
godkännandet ansöker om godkännande av påståenden som
bygger på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation eller
som innehåller en begäran om äganderättsligt skyddade data i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 (5) i
förordningen om påståenden.

Påståenden som
beskriver eller
hänvisar till
psykologiska och
beteendemässiga
funktioner
(artikel 13. (1b))

Övergångsförfarandet för dessa påståenden beskrivs i artikel 28
(6). Eftersom påståendena i Finland insamlades på samma sätt
som de påståenden som avses i artikel 13 (1a), anser Evira att
det övergångsförfarande som avses i artikel 28 (5) också skall
tillämpas på dem (se instruktionen om övergångstider för
sådana påståenden som avses i artikel 13 (1.a)).

Artikel 28 (6) och
28 (5)
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Påståenden som
beskriver eller
hänvisar till
bantning eller
viktkontroll eller
nedsatt
hungerkänsla eller
ökad
mättnadskänsla
eller en minskning
av kostens
energiinnehåll utan
att det påverkar
tillämpningen av
direktiv 96/8/EG
(artikel 13 (1c))

Övergångstidsförfarandet för dessa påståenden har beskrivits i
artikel 28 (6). Eftersom påståendena i Finland insamlades på
samma sätt som de påståenden som avses i artikel 13 (1a),
anser Evira att det övergångsförfarande som avses i artikel 28
(5) också skall tillämpas på dem (se instruktionen om
övergångstider för sådana påståenden som avses i artikel 13
(1.a)).

Artikla 28(6) ja
28(5)

2.1. Övergångstider för sådana påståenden som avses i artikel 14
Typ av påstående

Övergångstid

Författningsgrund

Påståenden om barns
utveckling och hälsa
(artikel 14)

Dessa hälsopåståenden kan användas fram till dess att ett
beslut om ansökningarna gällande påståenden fattats, om
ansökan lämnats in senast den 19 januari 2008. Om
hälsopåståendet inte godkänns, kan påståendet användas
ännu i 6 månader efter att beslutet fattats.

Artikel 28(6)

Nya påståenden som hänvisar till barns utveckling och
hälsa, för vilka en ansökan inte lämnats in inom utsatt tid,
kan användas först efter att de godkänts.
Påståenden om
minskad sjukdomsrisk
(=riskfaktor) (artikel 14)

För dessa påståenden finns ingen övergångstid. De kan
inte användas förrän de godkänts på det sätt som avses i
förordningen om påståenden.
Efter att förordningen börjat tillämpas får påståenden som
hänvisar till en minskad sjukdomsrisk (=riskfaktor)
användas endast, om påståendet godkänts på det sätt som
avses i förordningen om påståenden.
Sådana livsmedel som släppts ut på marknaden eller
försetts med påskrifter före den 1 juli .2007 och som har
påskrifter i form av påståenden om minskad sjukdomsrisk,
kan hållas till salu fram till sista hållbarhetsdatum, men inte
längre efter den 31 juli 2009. Evira anser ändå att
påståenden som hänvisar till minskad sjukdomsrisk inte
längre kan användas i marknadsföringsmaterial för sådana
livsmedel.

Artikel 28(1)

