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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr …/…

av den XXX

om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över 
andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad 

sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 
20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel1, särskilt 
artikel 13.3, och

av följande skäl:
(1) I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 antog kommissionen 

förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning 
över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad 
sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa2.

(2) Vid den tidpunkt då förteckningen över tillåtna hälsopåståenden antogs fanns det dock 
ett antal hälsopåståenden för vilka Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets 
(nedan kallad myndigheten) utvärdering eller kommissionens bedömning inte hade 
slutförts3. 

(3) Bland dessa påståenden gav myndigheten en positiv bedömning till hälsopåståendet 
om effekten av kolhydrater på bibehållandet av hjärnfunktionen och föreslog som ett 
lämpligt villkor för användning att ett dagligt intag av 130 g glykemiska kolhydrater 
har bedömts fylla hjärnans glukosbehov4. 

(4) Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska tillåtna hälsopåståenden åtföljas 
av alla nödvändiga villkor (inklusive begränsningar) för användningen av dem. 
Förteckningen över tillåtna påståenden bör därför omfatta påståendenas lydelse, 
särskilda villkor för användning av påståendena och, i tillämpliga fall, villkor eller 
begränsningar för användningen och/eller ett kompletterande uttalande eller en 
varning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006 och 
myndighetens yttranden. 

(5) Ett antal medlemsstater uttryckte dock farhågor om att ett godkännande av ett sådant 
påstående och villkoren för dess användning skulle främja och uppmuntra intag av 
livsmedel som innehåller andra sockerarter än sådana som förekommer naturligt i 

                                               
1 EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.
2 EUT L 136, 25.5.2012, s. 1.
3 Motsvarande 2 232 poster i den konsoliderade förteckningen.
4 Se http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf. 
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dem. Dessutom skulle ett motstridigt och förvirrande budskap sändas till 
konsumenterna, i synnerhet med hänsyn till de nationella kostråden om att minska 
intaget av sockerarter. För detta specifika hälsopåstående kan de motstridiga syftena 
beaktas genom att påståendet bara godkänns på särskilda villkor för användning vilka 
begränsar dess användning antingen till livsmedel som har en låg sockerhalt eller till 
livsmedel som inte har tillsatta sockerarter även om de kan innehålla naturligt 
förekommande sockerarter.

(6) Denna förordning bör börja tillämpas sex månader efter den dag den träder ikraft så att 
livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i förordningen.

(7) I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 bör registret över 
näringspåståenden och hälsopåståenden som innehåller alla godkända hälsopåståenden 
uppdateras mot bakgrund av den här förordningen.

(8) De synpunkter och ståndpunkter som kommissionen mottagit från allmänheten och 
berörda parter har i tillräcklig utsträckning beaktats vid fastställandet av åtgärderna i 
denna förordning.

(9) Förordning (EU) nr 432/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga 

kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller 
rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 432/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här 
förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den … [six months after the date of its entry into force].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den

På kommissionens vägnar
Ordförande
José Manuel BARROSO
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BILAGA
Förordning (EU) nr 432/2012 ska ändras på följande sätt:
I bilagan ska följande post införas i alfabetisk ordning: 

Näringsämne, 
ämne, 

livsmedel eller 
livsmedelskateg

ori

Påstående Villkor för användning av påståendet

Villkor och/eller 
begränsningar 
för användning 

av livsmedlet 
och/eller 

kompletterande 
uttalande eller 

varning

The EFSA 
Journal-
nummer

Berörd post i den 
konsoliderade 

förteckning som 
sänts till Efsa för 

bedömning

Kolhydrater
Kolhydrater bidrar till att 
bibehålla normal 
hjärnfunktion

För att påståendet ska få användas ska information 
ges till konsumenten om att den gynnsamma 
effekten uppnås vid ett dagligt intag av 130 g 
kolhydrater från alla källor.
Påståendet får användas om livsmedel som 
innehåller minst 20 g kolhydrater som kan 
omvandlas i människokroppen, utom polyoler, per 
angiven portion och som överensstämmer med 
näringspåståendet LÅG SOCKERHALT eller 
UTAN TILLSATT SOCKER i bilagan till 
förordning (EG) nr 1924/2006. 

Påståendet får inte 
användas om 
livsmedel som 
innehåller 100 % 
sockerarter.

vol. 9(2011):6, 
artikelnr 2226 603, 653


