Tilbake til innholdsfortegnelse

Flytskjema 1

9 Flytskjema
Flytskjema – når trenger dere å følge regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Ulike trinn for å avgjøre
om et markedsføringsutsagn
er en påstand
etter av
definisjonen
i påstandsforordningen,
og iUlike
så fall,trinn
om påstanden
dere om et
Trenger
dere å følge regelverket
for bruk
ernæringsog helsepåstander?
for å avgjøre
ønsker å bruke tilfredsstillereralle
i forordningen.
markedsføringsutsagn
enkravene
påstand
etter definisjonen i påstandsforordningen, og i så fall, om påstanden
dere ønsker å bruke tilfredsstiller alle kravene i forordningen.

Bruker dere en påstand? (Kapittel 2.2)
Ethvert budskap, som ikke er obligatorisk, som angir, antyder eller gir inntrykk av at et næringsmiddel har særligeegenskaper

Ja

Bruker dere påstanden i kommersiell
kommunikasjon?
(Artikkel 1(2) i forordningen*)

Nei

Nei

Dere trenger ikke å følge
regelverket for ernæringsog helsepåstander for denne
påstanden.
Dere må uansett sikre dere
at dere oppfyller alle andre
relevante regler for merking og
markedsføring av næringsmidler.

(Kapittel 8.5)

Er påstanden beregnet for
sluttforbruker?
(Artikkel 1(2) i forordningen*)

Nei

Nei

(Kapittel 8.5.4 og 8.5.5)

Er det et obligatorisk krav i annet
regelverk at akkurat denne
påstanden skal benyttes?

Nei

Bruker dere en ernærings-påstand
eller en helsepåstand?
(Kapittel 4 og 5)

(Eks. generell merking,
næringsmidler til særskilte grupper,
kosttilskudd)
Ja

Ja

(Kapittel 2.2)

Ja

Dere trenger ikke å følge
regelverket for ernæringsog helsepåstander for denne
påstanden.
Dere må uansett sikre dere
at dere oppfyller alle andre
relevante regler for merking og
markedsføring av næringsmidler.

Ernæringspåstand (Kapittel 4)

Helsepåstand (Kapittel 5)

Sier noe om egenskapene til et
næringsmiddel.

Sier noe om hvilken effekt et
næringsmiddel har i kroppen.

Enhver påstand som gir inntrykk
av at et næringsmiddel har særlige
ernæringsmessige egenskaper som
skyldes innhold av eller fravær av
energi eller næringsstoffer eller
«andre stoffer».

Enhver påstand som gir inntrykk av
at det er en sammenheng mellom
et næringsmiddel og helse.
Eks. Kalsium bidrar til å
opprettholde normale knokler

Eks. Sukkerfri, høyt innhold av
flerumettet fett

For å bruke påstanden må dere
oppfylle kravene i påstandsregelverket* (Se flytskjema 2)
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For å bruke påstanden må dere
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Hvilken type påstand benytter dere?

Hvis ernæringspåstand

Hvis helsepåstand

Bare ernæringspåstander listet
i vedlegget til forordningen er
tillatt å bruke
(Artikkel 8 og vedlegget i
forordningen*)

Allmenn,
ikke-spesifikk
helsepåstand
(Artikkel 10(3))

Funksjonspåstand
(Artikkel 13(1))

Påstand om
redusert
sykdomsrisiko
(Artikkel 14(1)(a))

Påstand om
barns utvikling
og helse
(Artikkel 14(1)(b))

(Kapittel 4)

(Kapittel 5.8)

(Kapittel 5.5)

(Kapittel 5.6.1)

(Kapittel 5.6.2)

Oppfyller dere alle vilkårene for
bruk?
(Artikkel 8, artikkel 9 og
vedlegget i forordningen*)

Kan bare brukes
dersom den
følges av en
spesifikk godkjent
helsepåstand
etter artikkel 13
eller artikkel 14.

Må være
godkjent for å
kunne brukes.
Sjekk EUs register
lenket fra www.
mattilsynet.no

Må være
godkjent for å
kunne brukes .
Sjekk EUs register
lenket fra www.
mattilsynet.no

Må være
godkjent for å
kunne brukes.
Sjekk EUs register
lenket fra www.
mattilsynet.no

(Kapittel 4)

Oppfyller dere
de særskilte
merkekravene for
bruk av påstander
om redusert
sykdomsrisiko?
(Artikkel 14(2))

Oppfyller dere de særlige
merkekravene for bruk av
ernæringspåstander?
(Artikkel 9 og vedlegget i
forordningen*)
(Kapittel 6.2)

(Kapittel 6.3.2)
Ja

Oppfyller dere de særlige vilkår, merkekrav og begrensninger i bruk for
helsepåstander? (Artikkel 10, 11 og 12 i forordningen*)
(Kapittel 6.3)

Ja

Oppfyller dere de generelle kravene knyttet til bruk for både ernæringspåstander og helsepåstander?
(Artikkel 3 til artikkel 7 i forordningen*)
(Blant annet kapittel 3, 4.12, 5.9.5, 5.11, 6.1, 7 og 8)

Ja
Påstanden kan brukes

Nei
Påstanden kan ikke brukes
Husk også at såkalte medisinske påstander
alltid er forbudt på næringsmidler.
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