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A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állítások az élelmiszer jelölés egyik specifikus
területe
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Tápanyag-összetételre vonatkozó állítások
1924/2006/EK rendelet melléklete + Regiszter
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims_en

Abszolút állítások

Összehasonlító
állítások

szegény, mentes,
alacsony…
hozzáadott
….nem tartalmaz,
forrás,
gazdag,
……tartalmaz

csökkentett…..
megnövelt……
light/lite

1-3-2001/112 MÉ számú előírás (2001/112/EK
és a módosító 2012/12/EU irányelv) a
gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi
fogyasztásra szánt termékekről

1924/2006/EK

„A gyümölcslevek 2015. április 28-tól kezdve nem
tartalmaznak hozzáadott cukrot” megjegyzés 2016.
október 28-ig feltüntethető a címkén ugyanabban a
látómezőben, ahol a termék neve is szerepel.

2010
WITH NO ADDED SUGARS
A claim stating that sugars have not been added to a food, and any claim
likely to have the same meaning for the consumer, may only be made
where the product does not contain any added mono- or disaccharides or
any other food used for its sweetening properties except sweeteners as
defined by Regulation (EC) No 1333/2008. If sugars are naturally present
in the food at a concentration higher than 0,5g/100g or 100ml, the
following indication shall also appear on the label: ‘CONTAINS
NATURALLY OCCURRING SUGARS’.

Élelmirost forrás

Rost ≥ 3 g/100 g, vagy 1,5 g/100 kcal

Élelmi rostban gazdag

Rost ≥ 6 g/100 g, vagy 3 g/100 kcal

Fehérjeforrás

Fehérje ≥ 12 E%

Fehérjében gazdag

Fehérje ≥ 20 E%

Vitamin/ásványi anyag forrás

Vitamin/ásványi anyag ≥ NRV 15%/100 g,
NRV 7,5%/100 ml
NRV 15%/egy adagos kiszerelés

Vitaminban/ásványi anyagban
gazdag

Vitamin/ásványi anyag ≥ mint a fentiek kétszerese

Tápanyagot/egyéb anyagot
tartalmaz

5. cikk feltételei
Vitamin/ásványi anyag → forrás

3. Fogyasztásra kész élelmiszerre kell vonatkoznia

Állítások két fő csoportja

Tápanyagösszetételre
vonatkozó
állítás

Egészségre
vonatkozó
állítás

Egészségre vonatkozó állítás

Funkcionális állítás
Tápanyag, egyéb anyag
növekedésben, fejlődésben,
a szervezet működésében
játszott szerepe +pszichés állapot
+testtömeg-kontroll

Általánosan
elfogadott
tudományos
ismereteken
alapuló

Egyéni
innováción
alapuló

Betegség kockázatát csökkentő
állítás

Leírja, hogy az élelmiszer, vagy
alkotóelem jelentősen csökkenti
betegség kialakulásának kockázati
tényezőjét

A gyermek fejlődésével és
egészségével kapcsolatos állítás
Csak a gyerek fejlődésére, egészségére hivatkozik;
a tud. adatok csak gyerekre érvényesek.
Kizárólag gyereknek készülő
termékek (anyatej kieg. tápsz., bébiétel)

1924/2006/EK rendelet értelmében
• Csak engedélyezett vagy „tartáson” lévő (egészségre
vonatkozó) állítások használhatók
• Egészségre vonatkozó állítások
különböző rendeletek
(432/2014/EU)
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

• A „tartáson” lévő állításokra vonatkozó átmeneti időszak
kizárólag „listás”, vagyis a 2008. január 31-ig beadott, a 13.
cikk (1) és a 14. cikk (b) pontja szerinti állításokra vonatkozik
– Koffeinnel kapcsolatos állítások
– Gyermekek egészségére és fejlődésére vonatkozó állítások
– Botanikai állítások

Koffeinre vonatkozó, még függőben lévő állítások
Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót
tájékoztatni kell a következőkről:
Az állítás kizárólag olyan
élelmiszerek
esetében
alkalmazható, amelyeket
az állóképesség fokozására
irányuló testedzést végző
felnőtteknek szánnak.

2011; 9(4):2053.

737, 1486

Az állítás kizárólag olyan
élelmiszerek
esetében
alkalmazható, amelyeket az
állóképesség
fokozására
irányuló testedzést végző
felnőtteknek szánnak.

2011; 9(4):2053.

1488

Koffein

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható,
amely adagonként legalább 75 mg, és egyszeri bevitelben
nem több mint 200 mg koffeint tartalmaz. Ahhoz, hogy az
A koffein segít az éberség
állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót tájékoztatni kell
fokozásában.
arról, hogy a különböző forrásokból származó koffein
összbevitelét tekintve a napi 400 mg (terhes vagy szoptató
nők esetében 200 mg) túllépése nem javasolt.

Az állítás nem alkalmazható
gyermekeknek
szánt
élelmiszerek
esetén,
a
serdülőket is beleértve.

2011; 9(4):2054.

736, 1101, 1187,
1485, 1491, 2063,
2103

Koffein

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható,
amely adagonként legalább 75 mg, és egyszeri
bevitelben nem több mint 200 mg koffeint tartalmaz.
A
koffein
segít
a Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót
koncentráció fokozásában. tájékoztatni kell arról, hogy a különböző forrásokból
származó koffein összbevitelét tekintve a napi 400 mg
(terhes vagy szoptató nők esetében 200 mg) túllépése
nem javasolt.

Az
állítás
nem
alkalmazható
gyermekeknek
szánt
élelmiszerek esetén, a
serdülőket is beleértve.

2011; 9(4):2054.

736, 1485, 1491,
2375”

„Koffein

- a kedvező hatás testgyakorlás előtt legalább egy
órával 3 mg/testtömeg kg koffeinbevitellel, és
A koffein hozzájárul az
kizárólag akkor érhető el, ha a rendszeres
állóképességi teljesítmény
koffeinfogyasztó legalább a termék fogyasztását
növeléséhez.
megelőző 24 óra folyamán tartózkodik a
koffeinfogyasztástól;
- javasolt, hogy a különböző forrásokból származó
koffeinbevitel a napi 400 mg-ot ne lépje túl.
Ahhoz, hogy az állítást fel lehessen tüntetni, a fogyasztót
tájékoztatni kell a következőkről:

Koffein

- a kedvező hatás testgyakorlás előtt legalább egy órával
3 mg/testtömeg kg koffeinbevitellel, és kizárólag akkor
A koffein hozzájárul az
érhető el, ha a rendszeres koffeinfogyasztó legalább a
állóképesség növeléséhez.
termék fogyasztását megelőző 12 óra folyamán
tartózkodik a koffeinfogyasztástól;
- javasolt, hogy a különböző forrásokból származó
koffeinbevitel a napi 400 mg-ot ne lépje túl.

Jelenleg engedélyezés alatt lévő 14. (1) (b) cikk szerinti állítások
Tiamin

normál szénhidrát és energiatermelő anyagcsere folyamatok

Tiamin

normál idegrendszeri fejlődés és működés

Alfa linolénsav

agy és idegszövet fejlődés

Magnézium

normál csontfejlődés

A-vitamin

immunrendszer normál működése

Vas

normál szellemi fejlődés

Riboflavin

normál energiatermelő anyagcsere folyamatok

Pantoténsav

normál energiatermelő anyagcsere folyamatok

C-vitamin

a nem hem vas felszívódásának növelése

Vas

a normál hemoglobin és vörösvérsejt képzés

Jód

normál tiroid funkció/működés

Jód

normál szellemi fejlődés

D-vitamin

normál csont és fogfejlődés

Cink

immunrendszer normál működése

DHA

Normál agyfejlődés

Szelén

A DNS a fehérjék és zsírok oxidatív stressz elleni védelme

Cink

Csecsemők és kisgyermekek normál növekedése

Gyógynövényekkel kapcsolatos állítások
2010

1958 növénnyel, növényi
készítménnyel kapcsolatos
állítás
ebből

több, mint 500 kapott
kedvezőtlen állásfoglalást
Többségében
botanikai állítások, de
van pl.
pollen (ID 1956);
katehinek zöld teából
(ID 1114, 1115…)

Többségében
On hold

de van
Published (ID 1114, 1115.. 2254.)
Konszolidált lista
Withdrawn (ID 3909, 3910…)

Tea

Gyógyszer
gazdasági
szereplők

ÉLELMISZER
Gazdasági
szereplők
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Import
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Étrendkiegészítő

Tagállami
kompetens
hatóságok

Nemzeti
szabályozások a
biztonság
tekintetében (Poz.
és Neg. listák)

Jelen helyzet
fenntartása az
állításnál

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

