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UREDBA KOMISIJE (EU) št. …/… 

z dne XXX 

o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na 
zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok  

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih 1 ter zlasti člena 13(3) 
Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Zdravstvene trditve na živilih so v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 
prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na 
seznam dovoljenih trditev. 

(2) Člen 13(2) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da države članice Komisiji najpozneje 
do 31. januarja 2008 predložijo nacionalne sezname zdravstvenih trditev na živilih iz 
člena 13(1) navedene uredbe. Nacionalnim seznamom je treba priložiti pogoje, ki se 
uporabljajo zanje, in navesti vire ustreznih znanstvenih utemeljitev.  

(3) Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da Komisija po posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljevanju: Agencija) najpozneje do 
31. januarja 2010 sprejme seznam dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih iz 
člena 13(1) navedene uredbe in vse pogoje, potrebne za uporabo navedenih trditev.  

(4) Komisija je 31. januarja 2008 prejela sezname držav članic z več kot 
44 000 zdravstvenimi trditvami. Pregled nacionalnih seznamov je pokazal, da je bilo 
treba zaradi veliko podvajanja in po dodatnih razpravah z državami članicami združiti 
nacionalne sezname v konsolidirani seznam trditev, za katere mora Agencija dati 
znanstveno mnenje (v nadaljevanju: konsolidirani seznam)2.  

(5) Komisija je 24. julija 2008 Agenciji uradno poslala zahtevek za znanstveno mnenje v 
skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 skupaj z referenčnimi pogoji in 

                                                 
1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9. 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip. 
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prvim delom konsolidiranega seznama. Drugi deli konsolidiranega seznama so bili 
poslani novembra in decembra 2008. Komisija je dokončno oblikovala konsolidirani 
seznam z dodatkom, ki je bil Agenciji posredovan 12. marca 2010. Države članice so 
naknadno umaknile nekatere trditve s konsolidiranega seznama, preden jih je Agencija 
obravnavala. Agencija je končala svojo znanstveno oceno z objavo mnenj med 
oktobrom 2009 in julijem 2011 3.  

(6) Agencija je v oceni ugotovila, da so nekateri predlogi zajeli različne učinke iz trditve 
ali navajali isti učinek iz trditve. Zato lahko zdravstvena trditev, ki jo obravnava ta 
uredba, ustreza enemu ali več vnosom na konsolidiranem seznamu.  

(7) Agencija je glede številnih zdravstvenih trditev na podlagi predloženih podatkov 
sklenila, da je bila med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in učinkom iz 
trditve ugotovljena vzročno-posledična povezava. Zdravstvene trditve, ki ustrezajo 
navedenim sklepom in izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, je treba 
odobriti v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jih uvrstiti na seznam 
dovoljenih trditev.  

(8) Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da morajo biti dovoljenim zdravstvenim 
trditvam priloženi vsi pogoji (in omejitve), potrebni za njihovo uporabo. Zato bi moral 
seznam dovoljenih trditev zajemati besedilo trditev in posebne pogoje za njihovo 
uporab ter po potrebi pogoje ali omejitve uporabe in/ali dodatno pojasnilo ali 
opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije. 

(9) Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve 
resnične, jasne, zanesljive in za potrošnika uporabne. Zato je treba pri tem upoštevati 
besedilo in predstavitev takih trditev. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak 
pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker kaže na isto povezavo med kategorijo 
živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, je treba te trditve uporabljati pod 
istimi pogoji, kot so navedeni za odobrene zdravstvene trditve.  

(10) Komisija je določila več trditev, ki so predložene v oceno in se nanašajo na vplive 
rastlin ali rastlinskih snovi, splošno poznanih kot „botanične“ snovi, za katere mora 
Agencija še dokončati znanstveno oceno. Poleg tega je več zdravstvenih trditev, za 
katere se bodisi zahteva nadaljnje ocenjevanje, preden se Komisija lahko odloči ali ne 
odloči o njihovi uvrstitvi na seznam odobrenih trditev, bodisi so že ocenjene, vendar 
jih Komisija zaradi drugih upravičenih dejavnikov ne more pravočasno dokončno 
obravnavati.  

(11) Trditve, ki jih Agencija še ni ocenila ali Komisija še ni dokončno obravnavala, bodo 
objavljene na spletni strani Komisije 4 in se lahko še naprej uporabljajo v skladu s 
členom 28(5) in (6) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

(12) Zdravstvene trditve je treba v skladu s členom 6(1) in členom 13(1) Uredbe (ES) 
št. 1924/2006 utemeljiti s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi. Zato se ne smejo 
odobriti zdravstvene trditve, katerih znanstveno utemeljitev Agencija ni ocenila, 
pozitivno, ker ni ugotovila, da bi bila med kategorijo živila, živilom ali njegovo 

                                                 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm. 
4 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm. 
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sestavino in učinkom iz trditve ugotovljena vzročno-posledična povezava. Odobritev 
se lahko upravičeno zadrži tudi pri pozitivni znanstveni oceni Agencije, če trditev ne 
izpolnjuje drugih splošnih in posebnih zahtev Uredbe (ES) št. 1924/2006. Zdravstvene 
trditve niso dovoljene, če niso v skladu s splošno sprejetimi prehranskimi in 
zdravstvenimi načeli. Agencija je za trditev o vplivu maščob na normalno absorpcijo 
vitaminov, topnih v maščobi, 5 in trditev o vplivu natrija na ohranjanje normalnega 
delovanja mišic 6 ugotovila, da je vzročno-posledična povezava utemeljena. Uporaba 
navedenih zdravstvenih trditev pa bi pomenila nasprotujoče si in dvoumno sporočilo, 
saj bi spodbujala k uživanju navedenih hranil, katerih vnos morajo potrošniki po 
navodilih evropskih, nacionalnih in mednarodnih organov na podlagi splošno sprejetih 
znanstvenih nasvetov zmanjšati. Zato navedeni trditvi nista v skladu s točko (a) 
drugega odstavka člena 3 Uredbe (ES) št. 1924/2006, ki določa, da uporaba trditev ne 
sme biti dvoumna ali zavajajoča. Poleg tega za manjšo zmedo pri potrošnikih ne bi 
bilo dovolj, da bi se zadevne zdravstvene trditve odobrile samo pod posebnimi pogoji 
uporabe in/ali bi jih spremljale dodatne izjave ali opozorila, zato se trditve ne smejo 
odobriti.  

(13) To uredbo je treba začeti uporabljati šest mesecev po začetku njene veljavnosti, da se 
nosilcem živilske dejavnosti omogoči prilagoditev njenim zahtevam in prepovedi iz 
člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 tistih zdravstvenih trditev, katerih Agencija še 
ni ocenila in jih Komisija še ni dokončno obravnavala.  

(14) Člen 20(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da Komisija vzpostavi in vodi register 
Unije v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami na živilih, v nadaljevanju 
„register“. Register bo zajemal vse dovoljene trditve in med drugim pogoje za njihovo 
uporabo. Zajemal bo tudi seznam zavrnjenih zdravstvenih trditev in razloge za njihovo 
zavrnitev.  

(15) Zdravstvene trditve, ki so jih države članice umaknile, ne bodo vključene na seznam 
zavrnjenih trditev v registru Unije. Register se posodablja redno in po potrebi glede na 
napredek pri zdravstvenih trditvah, ki jih Agencija še ni ocenila ali Komisija še ni 
dokončno obravnavala. 

(16) Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile ustrezno upoštevane pripombe in stališča, ki 
so jih Komisiji predložili predstavniki javnosti in zainteresirane strani.  

(17) Dodatek snovi živilom ali uporabo snovi v živilih ter razvrstitev proizvodov med 
živila in zdravila ureja posebna zakonodaja Unije in nacionalna zakonodaja. Kakršna 
koli odločitev o zdravstveni trditvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006, kot je 
vključitev na seznam dovoljenih trditev iz člena 13(3) Uredbe, ne pomeni odobritve za 
trženje snovi, za katero je vložena trditev, odločitve o njeni uporabi v živilih ali 
odločitve glede razvrstitve določenega proizvoda kot živila.  

(18) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista 
nasprotovala – 

                                                 
5 Ustreza vnosoma ID 670 in ID 2902 na konsolidiranem seznamu. 
6 Ustreza vnosu ID 359 na konsolidiranem seznamu. 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:  

Člen 1 
Dovoljene zdravstvene trditve  

1. Seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko navedejo na živilih, kakor je navedeno v 
členu 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006, je določen v Prilogi k tej Uredbi.  

2. Zdravstvene trditve iz odstavka 1 se lahko navedejo na živilih pod pogoji iz Priloge.  

Člen 2 
Začetek veljavnosti in uporabe  

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporabljati se začne … [šest mesecev po začetku veljavnosti]. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 

 Za Komisijo 
 Predsednik 
 José Manuel BARROSO 


