Tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állítások
Dr. Horacsek Márta
OGYÉI - OÉTI

1924/2006/EK rendelet

minden kereskedelmi kommunikációban szereplő
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítás
esetén alkalmazni kell,
amikor az egészségkommunikáció a végső fogyasztó felé
felkínált élelmiszerre irányul,
a címke,
 a megjelenítés,




a reklámozás (hirdetés újságokban, folyóiratokban,

szaklapokban, szóróanyagok, weboldalak/linkek,)

Mire nem vonatkozik a rendelet ?


A nem kereskedelmi kommunikációra


Közegészségügyi hatóságok, intézmények táplálkozási útmutatói,
tanácsai



Sajtóban, tudományos kiadványokban szereplő nem kereskedelmi célú
kommunikáció, információ



Tradicionálisan használt általános megjelölésekre, amelyeket bizonyos
élelmiszer/italfajták egészséggel összefüggő megjelölésére használnak
(emésztéssegítő, köhögés elleni cukorka, torok kéményseprője, gyomorkeserű,
TONIC /TONIK, stb.)
LÉNYEG! Nem kell, hogy specifikus állítás kísérje; a fogyasztók által széles körben,



tradicionálisan (legalább 20 év) ismertnek kell lennie a megjelöléssel ellátott élelmiszerfajtának,
további használatukra vonatkozóan kérelem benyújtása
907/2013/EU

Nincs újdonság


Tápanyag-összetételre vonatkozó állítás




Csak a rendelet mellékletében szereplő/azzal azonos
értelmű állítások alkalmazhatók (csökkentett)

Tápanyag profil

Egészségre vonatkozó állítások


A rendelet 10. cikke értelmében csak engedélyezett egészségre
vonatkozó állítások alkalmazhatók.

Mérföldkő és fordulat 432/2012/EU rendelet


2012. december 14-től csak olyan élelmiszerek lehetnek kereskedelmi
forgalomban, amelyekkel kapcsolatos állítások (jelölés, reklám, stb.) a
közösségi nyilvántartás „engedélyezett” állításai között megtalálhatók,
bizonyos kivételek (függőben lévő állítások) kivételével.



A beadásra kerülő 13. cikk (5) és 14. cikk szerinti állítások csak az
engedélyezést követően alkalmazhatók.

Tartáson lévő állítások


Gyógynövények

Gyógynövényekkel kapcsolatos állítások pl. fekete áfonya, bizonyos algák, Camelia
sinensis (katechinek, EGCG), lenmag, szőlőmag kivonat, hagyma, fokhagyma, tökmag, aloe
vera, stb. DE pl. tőzegáfonya !



Egyéb tartáson lévő állítások

További megfontolást igénylő, vagy nem kellően alátámasztott, újraértékelésre
benyújtott állítások pl. EPA/DHA, fruktóz, aszalt szilva, alfa-ciklodextrin, koffein,
guarana, csökkent laktóz tartalom,VLCD, egyes probiotikumok, lutein, szója
izoflavonoidok, glükózamin, zselatin/kollagén, hialuronsav, stb.

Tiltás, átmeneti időszak lejár:2014.január.2.

536 és 1018/2013/EU

Gyógynövényekkel kapcsolatos állítások- konszolidált lista




A 28. cikk (5) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő
felelőssége mellett az átmeneti időszakban tovább
használhatók. Szűrés!!
Curcuma
Gyulladáscsökkentő/gyulladásellenes
Alzheimer kórt megelőző

Megelőzi a zsírok lerakódását a májban

Élelmiszerekkel kapcsolatban
betegséget kezelő, azt megelőző
hatás nem kommunikálható!
Általánosan elfogadott tudományos
adatokra kell alapozni!

Publikált, negatív EFSA véleménnyel rendelkező állítások: ID 3748 és 4012
Ízületek egészsége, mozgathatósága
Csontok egészsége

Jogszerűen alkalmazható a végső döntésig
a jogszabály megjelenéséig!

Egészségre vonatkozó állítások megfogalmazása és
megjelenési formái

Megfogalmazás flexibilis, de a tartalomnak azonosnak kell lennie
Vas, cink
hozzájárul a normál szellemi működés
fenntartásához


Szellemi működés = tanulás, gondolkodás, probléma megoldó
képesség, figyelem, beszéd, éberség, stb.

Vas, cink tartalmú termék támogatja a gondolkodást

Egészségre vonatkozó állítások megfogalmazása és
megjelenési formái

Termék kereskedelmi és márkaneve állításként
értelmezhető
Maga

a termékre, mint olyanra vonatkozó állítás engedélyezett

A Brain Wave® hozzájárul a
normál szellemi működéshez =
fokozza a szellemi működést.
Akkor

használható külön engedélyezés nélkül, amennyiben a
vonatkozó engedélyezett/függőben levő támogató állítások
kísérik (Pl. A vas, a cink a Ginkgo biloba hozzájárul a normál szellemi
működés fenntartásához. )
kivéve, ha

2005. jan.1. előtt létezett. (2022. jan.19.)

Alkalmazás
feltételei !

CARDIO SUPER
15 „hatóanyagot”…….. tartalmazó készítmény a szív erősítésére.
A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. (engedélyezett állítás)

Feliratok: Az előző, engedélyezett állítás +
A többi összetevővel kapcsolatos állítás nem kapcsolódik a normál szívműködéshez.
(csontozat, fogazat, sejtosztódás, idegrendszer normál működése, fáradtság
kifáradás csökkentése, energiatermelő anyagcsere-folyamatok)

CARDIO SUPER ≠ szív normál működése ≠ szív erősítése

Általános állítások, szlogenek, ábrák, logók




1924/2006/EK 10. cikk (3) – specifikus állításnak kell kísérnie
Ha nincs ilyen, akkor törlés
A termék hatóanyagai többségének az említett hatással
kapcsolatos engedélyezett , vagy további átmeneti időszakot
élvező állítással kell rendelkeznie

Q10

Jó közérzet

A támogató állításokat úgy kell elhelyezni, hogy a kapcsolat egyértelmű és világos
legyen! (pl. egy látómező, azonos kiemeltség, jól látható utalás (* + láthatóság,
kiemeltség)
2013/63/EU végrehajtási határozat

Cégnevek használata az egészségkommunikációban

Állítani – sugallni – sejtetni +1169/2011/EU 7. cikk (nem lehet
megtévesztő, nem lehet betegség megelőzés, kezelés)

x = 1,2 mm

≥ 80 cm2 <

x = 0,9 mm

„Dr. „ előtag használata…..

Állítani – sugallni – sejtetni + 1169/2011/EU 7. cikk (nem
lehet megtévesztő, nem lehet betegség megelőzés, kezelés) +
1924/2006/EK 12. cikk c. (nem lehet egyes orvosok, egészségügyi
szakemberek, nem nemzeti szakmai szervezetek ajánlásaira
hivatkozni)

Dr. …… (ismert
orvos, egészségügyi
szakember neve)

pH doktor

Egészségre vonatkozó állítások megfogalmazása és
alkalmazásuk engedélyező rendelkezésben előírt feltételei

C-vitamin

Glükomannán
(konjakmannán)

A C-vitamin
hozzájárul az
immunrendszer
normál
működéséhez.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet
mellékletében felsorolt „[VITAMIN(OK) NEVE]ÉS/VAGY [ÁSVÁNYI ANYAG(OK) NEVE]-FORRÁS”
állítás szerint legalább C-vitaminforrás.

A glükomannán
hozzájárul a vér
normál
koleszterinszintjének
fenntartásához.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében
alkalmazható, amely 4 g glükomannán
napi bevitelét biztosítja. Ahhoz, hogy az
állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót
tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező
hatás 4 g glükomannán napi bevitelével
érhető el.

2013/63/EU végrehajtási határozat
10. cikk

szerint előírtak a címkén, ennek hiányában a megjelenítésben,
reklámban szerepelnek:






Változatos és kiegyensúlyozott étrend és egészséges életmód
fontosságára való kijelentés
A megfogalmazott kedvező hatás eléréséhez szükséges élelmiszer
mennyiség, fogyasztási minta
Szükség esetén figyelmeztetés, hogy kik kerüljék a termék
fogyasztását
Szükség esetén a túlzott fogyasztás veszélyeire való figyelmeztetés

14. cikk

(betegségnek több kockázati tényezője lehet, egy megváltoztatása
kedvező lehet, vagy sem.)
Az

adott engedélyező rendelkezésben az élelmiszer/élelmiszer összetevő
felhasználására vonatkozó feltételek, korlátozások, tájékoztatás,
figyelmeztetés
Glükomannán (konjak-mannán)

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fulladásveszély merülhet fel,
ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen
mennyiségű folyadékkal próbálja az élelmiszert fogyasztani —
figyelmeztetni kell arra, hogy sok vízzel kell az élelmiszert
fogyasztani, hogy a guargumi a gyomorba kerüljön.

Egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának kiegészítő
elemei


Tápértékjelölés (kivétel: étrend-kiegészítő, ásványvíz, nem előrecsomagolt
élelmiszer)


1169/2011/EU:
energia
zsír

kJ / kcal
g

amelyből
– telített zsírsavak

g

– egyszeresen telítetlen zsírsavak

g

– többszörösen telítetlen zsírsavak

g

szénhidrát

g

amelyből
– cukrok

g

– poliolok

g

– keményítő

g

rost

g

fehérje

g

só

g

vitaminok és ásványi anyagok

Egyéb anyagok….

a XIII. melléklet A. részének 1.
pontjában megadott egységekkel

Állítást viselő élelmiszerek – tápanyag-összetétellel
kapcsolatos tájékoztatás

Tápértékjelölés: 1169/2011/EU szerint (kötelező elemek+ állítás
tárgyát képező elemek (7. cikk)
de…..1924/2006/EK 1. cikk (2)
A végső fogyasztók vagy a közétkeztetés számára eladásra kínált
nem előrecsomagolt élelmiszerek (beleértve a friss termékeket is,
mint pl. zöldség, gyümölcs, kenyér), a vásárló kívánságára az eladás
helyén csomagolt, illetve a közvetlenül eladásra szánt , előre
csomagolt élelmiszerek esetén a 7. cikk és a 10. cikk (2)
bekezdésének a) és b) pontja nem alkalmazandó.

Kérelmek, engedélyezett állítások tárgyát képező anyagok…..

EFSA konszolidált lista /EFSA állítás értékelés
Egészségre vonatkozó állítást engedélyező rendelet

Nem élelmiszerbiztonsági értékelés!

Ceramid - feltételezhetően új élelmiszer (EFSA értékelés)

Monakolin K (vörös rizs élesztőből)
Melatonin
Aktív szén

432/2012/EU rendelet engedélyezi
az egészségre vonatkozó állítást, de
maguk a komponensek a tagállamok
többségében élelmiszerben csak
Korlátozottan, vagy egyáltalán nem
használhatók fel.




A rendelkezések alapját az EFSA vélemények képezik.
Ez tudományos állásfoglalás, jogi erővel nem rendelkező
értékelés!

Pozitív, akkor sem
jogosít fel az állítás
alkalmazására

Negatív, a beadás
időpontjának függvényében
lehetőség lehet további
átmeneti időszakra

Milyen egészségre vonatkozó állítás nem tehető?
Olyan állítás, amely azt sugallja, hogy az élelmiszer fogyasztásának
mellőzése hatással lehet az egészségre
„A kiváló eredmény érdekében mindennapi fogyasztása szükséges”

Olyan állítás, amely a súlycsökkenés mértékére és ütemére utal
Perfect Slim

Olyan állítás, amelyek egyes orvosok, egészségügyi szakemberek,
valamint nem orvosi, táplálkozástudományi és dietetikus szakemberek
nemzeti egyesületei, vagy egészségügyi jótékonysági intézmények
ajánlásaira hivatkoznak.

Új, eddig nem engedélyezett egészségre vonatkozó állítást
akarok használni…Mit kell figyelembe venni az egészségre
vonatkozó állítások engedélyezésénél ?
1924/2006/EK

rendelet 13.cikk (5) és 14 -18

353/2008/EK Végrehajtási
Nutrition


rendelet a kérelmek beadásával kapcsolatban - 1169/2009/EK

and health claims

Guidance on the implementation of 1924/2006/EK

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
Egyedi




kérelmek beadása (volt-e már értékelve, új élelmiszer?)

FAQ-Pre-submission guidance for applicants intending to submit applications for
authorisation of health claims made on foods
Scientific and technical guidance for applicants for preparation and presentation of the
application for authorisation of a health claim”
Working format of the application (Parts 1-4 of the application, Appendix A and B)

http://www.efsa.europa.eu/en/nda/ndaguidelines.htm
33/2010. (V.13.)

EüM-FVM rendelet 9. § (egyedi engedély kérelmek beadása)

Gondolatébresztő….

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

