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Svenskt ställningstagande - kommissionens discussion
paper om näringspåståenden och fysiologiska påståeneden
(nutrition claims and functional claims)
Dokument: SANCO/1341/2001

Bakgrund

EG-kommissionen har i maj 2001 publicerat rubricerat dokument på
Internet. Genom detta ges samtliga berörda intressenter möjlighet att lämna
synpunkter och påverka innehållet i framtida förslag till rättsakter från
kommissionen, inom detta område. Kommissionen begär särskilt synpunkter
på definitioner, villkor och typ av bedömnings- och tillståndsförfarande för
påståenden.

Sveriges bedömning med motivering

Sverige välkomnar detta ”discussion paper” om närings- och fysiologiska
påståenden. Sverige vill i sammanhanget lyfta fram vissa frågor från en mer
generell synpunkt mot bakgrund av de erfarenheter Sverige har inom
området. När Sverige hänvisar till t expunkt 23, punkterna 41-45nedan
avser hänvisningarna till de punkter som återfinns i dokument
SANCO/1341/2001.

Sverige hyser förståelse för den avgränsning kommissionen gjort i doku-
mentet. Sverige vill dock peka på den snabba utveckling som sker inom
området och vill därför poängtera att det är av största vikt att även en bred
diskussion omhälsopåståendenpåbörjas snarast, inklusive ”enhanced
function claims” och ”disease risk reduction claims”.
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Viktigaste frågor

Sverige har definierat följande frågor i dokumentet som de viktigaste att
arbeta vidare med
1. Omfattning
2. Definitioner
3. Utformning av aktuella påståenden
4. Villkor för användning av aktuella påståenden
5. Bedömnings- och tillståndsförfaranden

Många av de frågor som tas upp i detta dokument behandlas utförligt i den
nordiska rapporten Näringspåståenden på livsmedel, TemaNord 1995:651.
Sammanfattning samt generella synpunkter ur rapporten bifogas.

Remissbehandling

Dokumentet har remitterats till berörda myndigheter, konsumentorganisa-
tioner, handel, industri m fl. Av 27 remissinstanser har yttrande inkommit
från 11. Ingen konsumentorganisation har inkommit med synpunkter i tid.
Synpunkterna från remissinstanserna är mycket samstämmiga och är
inbakade i Sveriges synpunkter nedan.

Generella synpunkter

Rutan på sidan 2 samt Introduktion (punkterna 1-5)

Inledningsvis vill Sverige konstatera att detta initiativ är mycket glädjande
då det är ytterst angeläget att harmonisera/standardisera reglerna för aktuella
påståenden inom EU. Detta är, som också påpekas, angeläget både ur
konsument- och producentperspektiv.

1. Omfattning

Först och främst måsteomfattningenav reglerna fastställas. Det anges i
dokumentet attalla livsmedel omfattas. Är det verkligen meningen att t ex
bordsvatten, kosttillskott och alkoholhaltiga drycker ska omfattas? Vill vi t
ex ha påståenden om antioxidanter på vin? Detta är frågor som måste
diskuteras ingående.

2. Definitioner

Vidare är det mycket angeläget attdefinitionernaär klara och entydiga.
Formuleringar i Codex definitioner bör utgöra en grund, men anpassas till
EU-lagstiftning. Definitionerna bör renodlas, så att villkor inte ingår.
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3. Utformning av aktuella påståenden

För att ge konsumenterna möjlighet till medvetna val är bästa alternativet att
alltid ange denfaktiska haltenav det aktuella ämnet i samband med
beteckningen på livsmedlet i % på de produkter där halten av det aktuella
ämnet är en avgörande faktor för valet av produkt. T.ex. fetthalten på
bredbara fetter, mjölk- och mjölkprodukter, ost och blandade köttprodukter
och fiber på bröd och andra spannmålsprodukter som t.ex. frukostflingor.
Enligt generella regler medför en sådan uppgift att näringsvärdesdeklaration
ska anges på annat ställe på förpackningen. Detta är ett horisontellt synsätt i
st f vertikalt, d v s samma typ av märkning oavsett produkttyp vilket
underlättar för konsumenterna. Dessutom utgör en sådan märkning inget
hinder för produktutveckling, dvs. det finns inga regler som behöver ändras
för att lansera produkter med märkningsuppgifter som ”inte passar in” i
befintligt regelsystem. En sådan märkning kräver inte heller harmoniserad
lagstiftning, till skillnad mot uttryck som ”låg”, ”reducerad”, ”lätt” och
”light” där många MS redan har nationella regler som skiljer sig från varann.

Ett annat alternativ kan vara att lansera ”den svenskanyckelhålsmärk-
ningen”, dvs. att olika kriterier gäller för olika livsmedelsgrupper.

Om arbetet fortsätter med de påståenden som finns i bilagan till ”Discussion
Paper”, anser Sverige att det först och främst måste beaktas vilka som
faktiskt är aktuella inom gemenskapen. Bilagan innehåller många uttryck
varav många är likartade. Detta kan vara förvirrande för konsumenterna –
hur förstå skillnaden mellan t ex lätt/låg halt eller ökad halt/hög halt?
Vidare måste enskilda uttryck diskuteras närmare, t.ex. är det svårt att
motivera för konsumenterna varför något som anges varafritt från något
inte är fritt från det ämne som anges.

4. Villkor för användning av aktuella påståenden

Vidare är det viktigt attvillkor fastställs i möjligaste mån för användning av
de aktuella påståendena. Ska det t ex vara tillåtet att ha ett fysiologiskt
påstående för järn på en konfektyrprodukt som berikats med järn?

5. Bedömnings- och tillståndsförfaranden

Beträffandebedömnings- och tillståndsförfarandeanser Sverige att det i
största möjligaste mån ska finnas generella tillstånd. Tillståndsförfarande för
enskilda produkter bör i största möjligaste mån undvikas. För att uppnå detta
skulle alternativet att ange faktisk halt av det aktuella ämnet i stället för
näringspåstående medföra att reglering inte behövs. Som andra alternativ
bör ”nyckelhålsmärkningen” väljas. Den har fördelen att ta hänsyn till att det
är olika villkor för olika livsmedelsgrupper samtidigt som en symbol inte
behöver översättas till olika språk. Om i stället vägen med påståenden enligt
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bilagan väljs, bör listor med påståenden utarbetas enligt ovan i ett europeiskt
perspektiv. För näringsfysiologiska påståenden skulle två-stegsprincipen
kunna införas med listor med etablerade samband mellan kost och hälsa
samt exempel med acceptabla påståenden. Däremot är det inte önskvärt att
exakta ordalydelser fastställs. En sådan förteckning skulle kunna ingå som
bilaga till märkningsdirektivet 2000/13/EG. Förteckningen måste ses över
regelbundet och när nya vetenskapliga fakta föreligger.

Detaljsynpunkter

1. Omfattning, punkt 27

I punkten anges att regler kring påståenden ska vara tillämpliga på alla livs-
medel. Det bör särskilt diskuteras hur t ex kosttillskott, förpackat vatten,
berikat bordsvatten och alkoholhaltiga drycker passar in i bilden. Samma
påstående på ett kosttillskott som på ett mer konventionellt livsmedel kan
tolkas annorlunda beroende på skillnaderna i produkternas presentation.

Ska det vara tillåtet att göra påståenden om en positiv effekt på ett livsmedel
som kanske visserligen innehåller mycket av en viss vitamin men i allt
övrigt är ”onyttigt” – d v s inte anses som särskilt värdefullt från nä-
ringssynpunkt - som t ex vitaminberikad läskedryck? Positiva effekter
uppmärksammas givetvis i marknadsföringen men knappast negativa och då
får konsumenten en snedvriden bild av produkten.

Sverige anser inte att det finns behov att definiera ”functional foods” som en
speciell kategori – det är olika typer av reklampåståenden (claims) som
behöver definieras, tillsammans med krav på dokumentation och övriga
förutsättningar. Denna synpunkt stöds också av en av handeln nyligen
genomförd attitydundersökning. Även handläggare inom kommissionen har
framfört denna åsikt under hand.

2. Definitioner

2.1 Definition av reklampåståenden, punkterna 12-15

Det är viktigt att finna en gemensam definition för reklampåståenden
(claims). Definitionen av reklampåstående enligt Codex riktlinjer bör vara
utgångspunkt, men diskuteras i ljuset av europeisk lagstiftning. Olika villkor
bör lyftas ut ur definitionerna och anges separat för att få enkla, tydliga och
klara definitioner.
Det är angeläget att definitionerna om påståenden kring livsmedel är klara
och tydliga, att de inte kan ge upphov till missförstånd samt att svårigheter
att tolka skillnader mellan olika påståenden elimineras.
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Oavsett hur olika typer av påståenden definieras, är det viktigt att man har
tydliga exempel eftersom definitionerna ofta är svårtolkade, vilket också
påpekas i ”Discussion Paper”. Sverige vill här peka på den tabell med olika
påståenden som finns i Alinorm 01/22A bilaga VIII, vilken bifogas.

2.2 Definition av näringspåståenden, punkterna 16-26

Om regler utarbetas bör de vara generella, utan alltför detaljerade och
svåröverskådliga siffervärden. För många olika varianter bör inte heller
finnas. En utgångspunkt bör därför vara Codex Alimentarius definitioner.
Vissa fastställda definitioner kan dock ifrågasättas, t ex angående kolesterol.

Det är viktigt att ta ställning till om de nya "biologiskt aktiva ämnena" -
såsom antioxidanter, lutein, lycopen, mjölksyrabakterier, koffein och
flavonoider - över huvud taget hör hemma i denna definition.

Näringspåståenden bör gälla alla komponenter som det finns rekommenda-
tioner för (nutrients and other food components for which recommended
dietary intakes have been defined) dvs f n näringsämnen och kostfiber.
(avser även punkt 31). Därmed faller ovan nämnda substanser utanför.
Dessa ämnen torde snarare kunna hänföras till fysiologiska påståenden /
påståenden om förbättrad biologisk funktion.

2.2 Definition av fysiologiska påståenden, punkterna 37-39

Vad gäller fysiologiska påståenden och definitionen av dessa är det viktigt
att ta hänsyn till läkemedelsdefinitionen i direktiv 65/65/EEG eftersom
denna även innefattar formuleringen ”återställa, korrigera eller modifiera
fysiologiska funktioner”. Detta gäller särskilt om även kosttillskott ska
omfattas av reglerna eftersom de har läkemedelsliknande former.

Benämningen ”functional claims” är olycklig, den förekommer inte alls i
Codex. Det är tveksamt om ”functional claims” ska vara en egen kategori av
påstående. Enligt senaste Codexförslaget ingår ”Nutrient Function Claims”
i ”Health Claims”. Kommissionen har i inledningen pekat på att
diskussionspappret inte berör hälsopåståenden och menar därmed att
function claims inte är hälsopåståenden. I punkt 37 nämns ”nutrient or other
substance” medan Codexdefinitionen är begränsad till enbart ”nutrients”.
Detta är en grundläggande principiell fråga och fortsatta diskussioner är
nödvändiga.

Det är mycket angeläget att samtliga hälsopåståenden som behandlas i
Codex, dvs. även ”Enhanced function claims” och ”Reduction of disease
risk claims” (i två steg), diskuteras framdeles.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att beskrivningen av fysiologiska
påståenden behöver tydliggöras beträffande både definitioner och doku-
mentationskrav för olika typer av påståenden, med hänsyn till utvecklingen
inom bl a Codex Alimentarius och Europarådet.

3. Utformning, punkt 8

Här pekas på betydelsen av att konsumenten förstår hela budskapet inklusive
logos, bilder etc. på avsett sätt, och att det föreslagits att lagstiftning skall
avse alla dessa aspekter. Detta är en viktig punkt. Hela paketet av
förpackningstexter, annonser, Internet-baserad information (speciellt
eftersom webbadress ofta ges på förpackningarna), samt foldrar och annat
informationsmaterial där produkten framträder, bör diskuteras som en helhet
i kommunikationen av hälsofördelar. Olika sätt att framföra hälsobudskap
på dessa olika vägar kan komplettera och förstärka varandra, dvs. ”alla
problem” kan inte lösas med hjälp av märkning på den enskilda produkten.

3.1 Utformning av näringspåståenden, punkterna 19-26 samt bilagan

Det är viktigt att påståenden om ingredienser som inte ingår undviks. En
positiv märkning/kommunikation är nödvändig för att ge adekvat informa-
tion till konsumenter.

Att ange "innehåller X % mer.." eller ”innehåller Y % mindre” är relativt
komplicerade påståenden. Dessutom krävs att en ”normalprodukt” finns på
marknaden och att konsumenterna har kännedom om halten av det aktuella
ämnet i ”normalprodukten”. Dessutom kan det ifrågasättas hur länge en
”normalprodukt” är ”normal”. När blir den produkt som innehåller mer eller
mindre ”normalprodukten” på marknaden? Ett bättre alternativ är att ange
den faktiska halten, gärna i % i samband med beteckningen. Uttryck som
innehåller ”X % mer eller mindre”, och ”fri från”, ”X % free from” bör
därför helt undvikas annat än för att ge adekvat information till allergiker.
Samtidigt bör poängteras att informationen till allergiker är mycket
komplex.

För konsumenten är det sannolikt ingen större skillnad på uttryck som "hög
fiberhalt" (nutrient content claim) och "höjd fiberhalt" (comparative
nutrition claim). Bägge uttrycken innebär ju att produkten skiljer sig från
övriga, även om endast det ena uttrycket är jämförande rent språkligt. (Se
dock även förslag i punkt 32 om hur comparative nutrient claims ska anges -
då blir det förstås en skillnad!)
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Med de påståenden som finns i dokumentet är det inte lätt för konsumenten
att förstå vilken produkt som är mest hälsosam. En produkt som t.ex. är en
bra kalciumkälla kan ha en hög fetthalt. Vilket argument ska konsumenten
lita mest på?

Vanliga konsumenter har inte kunskaper så att de kan ta till sig den detal-
jerade mängd information som föreslås i bilagan. Vad är det t.ex. för
skillnad på ”light” och ”low”, ”increased” och ”high”? I relation till vad?
För vem? Ett mer horisontellt förhållningssätt är om faktiska halter anges. I
sådant fall behövs ej dessa olika nivåer av påståenden.

Grundläggande är naturligtvis att påståendena enkelt kan förstås av en van-
lig konsument. Det är därför tveksamt med jämförande påståenden. Det bör
finnas särskilda skäl för användning av jämförande påståenden - t ex att det
finns många närliggande produkter som det är naturligt att jämföra. Annars
bör i möjligaste mån det faktiska innehållet märkas.

Vad gäller alla uttryck som innehåller "..-fri" måste det diskuteras vilka skäl
det finns att ha annan gräns än noll. Är det svårt att kontrollera en nollgräns,
kommer inga sådana produkter att finnas annars, ligger det i konsumentens
intresse, etc?? Vad gäller "Source of vitamins and minerals" är det viktigt att
man samordnar med EG:s regler för näringsvärdesdeklaration.

Det bör diskuteras om ”lätt” ska förknippas med faktiska fetthalter för
livsmedelskategorier eller vara ett generellt begrepp. Det svenska nyckel-
hålet är här ett bra exempel där hänsyn tas till olika livsmedelskategorier.
”Light/lätt” kan rent språkligt vara förenat med problem, exempelvis ”Light
olive oil”, där det är färg som åsyftas. På svenska kan ”lätt” bl a syfta på att
beredningen av produkten är lätt, ”lättgröt” – behöver inte kokas utan endast
tillföras hett vatten. Man måste diskutera om det ska vara tillåtet att sänka
fetthalten och skriva "light" samtidigt som man kompenserat genom att t ex
höja sockerhalten. Ska det alltid krävas en minskning av energivärdet?

Det är svårt att bedöma vad som är en ”normalprodukt”. Dessutom kan det
troligen variera från MS till MS. Vad som är en normalprodukt måste
bedömas från fall till fall. (Enligt punkt 32 föreslås att det måste anges
vilken normalprodukt man jämför med, så att konsumenten ska veta.)
Vad händer om marknaden ändras, så att normalproduktens samman-
sättning ändras? Det vill till att se till att behålla en referensprodukt på
marknaden.
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Synpunkten att påståenden om kolesterolinnehåll i livsmedel kan vara
vilseledande överensstämmer med svenska rekommendationer där ko-
lesterolinnehåll i livsmedel anses ha underordnad betydelse jämfört med
fetthalt och fettkvalitet.

Eftersom Sverige har en rekommendation om att minska saltintaget i
förhållande till nuvarande genomsnittskonsumtion bör påståenden om låg
salthalt eller låg natriumhalt vara tillåtna även om produkten inte är sär-när.

”Source of fibre/rich in fibre”: Det blir högre gränser och därmed svårare att
skriva "innehåller" och "rik på" enligt Codex, jämfört med Livsme-
delsverkets föreskrifter (ex. Source of fibre, Codex: 1,5g/100 kcal,SLV:
1,5g/135 kcal. High fibre, Codex: 6g/100 g el 3g/100 kcal el portion, SLV:
3,5g/1000 kJ el 280 kcal, d v s1,25 g/100 kcal.) De svenska gränserna bör
föras fram.

Nyckelhålsmärkningen är en form av lättförståelig märkning. Du behöver
inte kunna svenska för att begripa symbolen. En möjlighet är att enas om
någon gemensam symbol. Idag när allt mindre tid ägnas åt att handla så
gäller det att underlätta matvalet för medvetna konsumenter. En imple-
mentering av den svenska nyckelhålsmärkningen på EU-nivå skulle öppna
för en acceptans av dess principer. Även detta måste ske i beaktande av en
bred plattform för hälsobudskap, som omfattar såväl matvaror, matvanor
och måltider, motion och träning, avkoppling och välbefinnande som
egenvård, som kommuniceras. Symbolmärkning med nyckelhålet utgår ifrån
att gränser definierats för olika produkttyper.

4. Villkor, punkt 9

Det är svårt att definiera näringsriktiga produkter. Trots detta måste det
diskuteras om livsmedel som inte är hälsosamma i sig skall kunna ges på-
ståenden som kan förvilla konsumenten att tro att det är nyttigt och värt att
lägga extra pengar på. Detta är viktigt inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv,
alla skall ha goda möjligheter att göra ett medvetet val. Bör t.ex. en produkt
som marknadsförs som "låg fett" få ha en förhöjd sockerhalt jämfört med
normalprodukten? Om i stället den faktiska halten anges i procent hamnar
man inte i dessa svåra avgöranden.

I nuvarande bestämmelser för nyckelhålsmärkning (SLVFS 1992:11) har
gränsen för tillsatt socker helt tagits bort i gruppen mejeriprodukter. Tillsatt
socker anses ha underordnad betydelse i detta sammanhang. Reduktion av
fetthalten anses vara viktigast. För nyckelhålsmärkning av frukostflingor
gäller att kostfiberhalten skall vara 9 g per 100 g eller högre beräknad på
torrvikten. Det totala innehållet av mono- och disackarider skall vara lägre
än 13 g per 100 g. Kostfiberrika produkter behöver ofta en viss tillsats av
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socker för att bli smakliga och därmed attraktiva för större grupper av kon-
sumenter.

Det har framförts att ”claims” borde accepteras för alla typer av produkter.
Alla livsmedel kan ingå i en väl balanserad kost, och det är därför inte
lämpligt att vissa livsmedel undantas. Denna fråga och konsekvenserna av
att omfatta alla livsmedel (kosttillskott, förpackat vatten, alkoholhaltiga
drycker, barnmat, dietlivsmedel) måste noga diskuteras.

4.1 Villkor för användning av näringspåståenden, punkterna 10-11, 27-36

Näringsämnet/substansen måste givetvis finnas i en bioaktiv form och i
rimlig kvantitet under produktens hållbarhetstid, för att ett påstående skall få
göras.

Ett påstående måste vara i förhållande till hur produkten konsumeras och att
ämnet finns i slutprodukten.

Produktens näringsvärde och aktuellt påstående bör tydligt hänvisa till om
detta gäller otillagad eller tillagad form.

Det är i princip oacceptabelt att tala om vad produkten inte innehåller. Ut-
tryck som "X % fettfri" är inte acceptabelt, medan däremot "endast X %
fett" kan vara en informativ uppgift.

Näringspåståenden bör gälla alla komponenter som det finns rekommen-
dationer för, (nutrients and other food components for which recommended
dietary intakes have been defined), dvs f n näringsämnen och kostfiber.

Det är viktigt med en regelbunden uppdatering till aktuella näringsvärden.

Ett komparativt påstående enligt detta förslag skulle bli mycket långt, men
det är sannolikt nödvändigt eftersom det är en komplicerad situation som
ska beskrivas. Ett kortare sätt är förstås att ange "endast X %...", dvs. faktisk
halt, vilket innebär att konsumenten själv måste jämföra med andra
produkter. Kriterierna för ett uttryck av typen "endast X % ..." borde i så fall
i övrigt följa samma regler som för komparativa påståenden, dvs. produkten
måste skilja sig ex 25 % från normalprodukten.

För en konsument är det sannolikt ingen större skillnad på uttrycken
"more"/"less" och "increased"/"reduced". Det bör därför diskuterasomregler
för sådana påståenden bör införas och i så fal förvilka. Uttryck som "more"
och "less" förvirrar för konsumenterna. Om regler införs bör därför alla
dessa omfattas av samma regler, enligt punkt 32-35. Ett neutralt uttryck så
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att den faktiska halten anges utan värderande ord, dvs. "x %..., medför att
konsumenten inte blir vilseledd.

För "nyckelhålet" fastställs, som ovan nämnts, kriterier för olika varu-
grupper.

Det bör övervägas om det inte på lång sikt är lämpligt att Europeiska livs-
medelsmyndigheten EFA (European Food Authority) blir den som bedömer
i dessa frågor.

4.2 Villkor för användning av fysiologiska påståenden punkterna 40-45

Sammanfattningsvis kan konstateras att beskrivningen av ”Functional
claims” behöver utvecklas beträffande både definitioner och dokumen-
tationskrav för olika typer av påståenden, med hänsyn till utvecklingen inom
bl a Codex Alimentarius. En mycket viktig punkt är att klart skilja mellan
allmänna (generic) påståenden, som inte kräver produktspecifik
dokumentation, och produktspecifika påståenden, där den hälsofördel som
förs fram i marknadsföringen skall vara dokumenterad genom försök med
produkten på människa.

Även för näringsfysiologiska påståenden är det möjligt att använda det
svenska tvåstegsförfarandet med etablerade samband.

Punkterna 41-45 överensstämmer med allmänna krav enligt livsmedels-
branschens egenåtgärdsprogram.

Det är önskvärt med en rensning bland uttrycken.

"Laktosfri" etc är påståenden som inte hör hemma bland vare sig närings-
fysiologiska eller s k functional claims. Påståenden av typen laktosfri, glu-
tenfri m m innebär att produkterna betraktas som livsmedel för särskilda
näringsändamål.

5. Bedömnings- och tillståndsförfaranden, punkterna 46-
50

Punkterna 46-50 är mycket viktiga och det är nödvändigt att diskutera dessa
frågeställningar vidare. Uttrycket “generally accepted” ifråga om “generally
accepted scientific evidence” måste klargöras. Endast humanstudier bör
accepteras som grund för påståenden.

Nutrient function claims (näringsfysiologiska påståenden) bygger på
“lärobokskunskap” och anses i andra sammanhang inte kräva speciell
dokumentation.
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Utformningen av nationella eller EU-baserade godkännanden måste dis-
kuteras ingående vad gäller långtgående påståenden som emellertid inte
täcks in av rubricerat dokument. Kost- och näringsrekommendationer samt
berikningsregler skiljer sig idag mellan medlemsländerna. Frågan är om det
är möjligt att uppnå gemensam syn vad gäller näringsfysiologiska
påståenden (nutrient function claims / functional claims) och fysiologiska
påståenden som rör icke-näringsämnen. ”Functional claims” är ett svårt
begrepp och bör ersättas av exempelvis fysiologiska påståenden.
Omfattningen av de föreslagna ”functional claims” är oklart.

För produktspecifika och allmänna näringsfysiologiska påståenden föreslår
verket inget förhandsgodkännande, men väl att fastställda samband finns.
Ett system med ”pre-marketing approval” på produktnivå skulle ta stora
resurser i anspråk och frågan är om det kan motiveras för de typer av
påståenden som diskuteras här.

För produktspecifika och allmänna fysiologiska påståenden föreslår verket
att förhandsgodkännande krävs. Möjligheten att använda tvåstegsprincipen
också för denna typ av påståenden bör övervägas. Det bör även övervägas
om fastställda samband för allmänna påståenden enligt tvåstegsprincipen ska
kräva förhandsgodkännande.

Vad gäller fysiologiska påståenden bör, om studier på den enskilda pro-
duktens effekt saknas, endast påståenden enligt tvåstegsprincipen tillåtas
eftersom man annars vilseleder konsumenten. Det är också det mest rätt-
visande om det är allmänt vedertagna samband som används.

På något längre sikt bör långtgående påståenden såsom ”enhanced function
claims” (förbättrad biologisk funktion) regleras. Dessa bör förhands-
godkännas om påståendet är produktspecifikt.

Fastställda samband för allmänna påståenden enligt tvåstegsprincipen bör
inte kräva förhandsgodkännande av varje enskild produkt.

Ett system med allmänna listor skulle kunna vara att föredra och skulle
dessutom garantera sanningshalten i påståendet gentemot konsumenten
bättre än enbart en notifieringsprocess (anmälan).

När det gäller näringsfysiologiska påståenden skulle en lista med etablerade
samband kunna göras av kommissionen eller annan kompetent myndighet.
Listan bör innehålla exempel på accepterade påståenden, men inte
nödvändigtvis en fullständig lista över exakta ordalydelser. På samma sätt
skulle en förteckning över etablerade kost-hälsa samband kunna
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sammanställas med exempel på acceptabla påståenden. En sådan förteck-
ning skulle ses över regelbundet och när nya vetenskapliga fakta föreligger.
Som en generell regel borde denna översyn inte överskrida tio år.

Tvåstegs-principen gäller hur man utformar ett påstående. Det är viktigt att
fastställa vilka påståenden som är tillåtna, enligt diskussionen i punkt 46-49.

Punkt 50 är ett citat ur egenåtgärdsprogrammet som fogats in utan närmare
sammanhang med eller analys i förhållande till föregående punkter.

Vad gäller påståenden om minskad risk för sjukdom – är det viktigt att
frågan diskuteras vidare. Det svenska egenåtgärdsprogrammet omfattar även
vissa ”disease risk reduction claims” (minska risken för). För konsumenten
är det innebörden i påståendet som är det viktigaste, och inte huruvida
påståendet handlar om ex ”disease risk reduction” eller ”nutrient function”.
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