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Voedselketen en Diergezondheid, sectie General Food Law  

 

Datum : 13 juni 2014 

Commissie : Basis Mathioudakis 

  Antonios Rodiasis 

  Olga Goulaki 

  Chantal Bruetschy 

  Sirkku Heinimaa 

Ned.Delegatie  : Erika Smale 

 

 

Samenvatting 
Het PCVD-gfl heeft op 13 juni 2014 gestemd over voorstellen voor de opname van 
vermelding over ‘zeer laag glutengehalte’ en ‘glutenvrij’ in de Verordening 
voedselinformatie voor consumenten, voorstellen voor toelating en afwijzing van 
verschillende gezondheidsclaims en uitbreiding van toepassing van één novel food. 
De voorstellen zijn allen met meerderheid van stemmen aangenomen.  
Daarnaast zijn enkele gezondheidsclaims kort aangestipt, deze claims worden 
verder besproken in de EG-Commissiewerkgroep Claims. 
 
 
 
A.01 Working document prepared by the Commission services for consultation of 
Member States on 4 health claims (art. 14) related to  

- complex carbohydrates and contribute to satiety 
- choline and development of brain 
- zinc and normal function of immune system 
- CranMax and reduction of risk of urinary tract infection 
 
De Commissie heeft voor vier gezondheidsclaims beoordelingen van de EFSA 
ontvangen; drie kinderclaims en één ziekterisicobeperkende claim. Drie claims zijn 
door de EFSA negatief beoordeeld. De kinderclaim over zink is door EFSA positief 
beoordeeld Deze claim is al als generieke gezondheidsclaim voor de gehele 
populatie toegelaten. Een lidstaat merkt op dat een dergelijke kinderclaim onder de 
gedelegeerde handeling van de Verordening over voeding voor specifieke groepen 
valt. De Commissie geeft aan dat dergelijke gedelegeerde handelingen pas in 2016 
van kracht worden. 
 
A.02 Working document prepared by the Commission services for consultation of 
Member States on 6 health claims (art. 13.5) related to  

- a combination of LA101, LA102, LA103 en LA 104 and stool frequency 
- a combination of LA101, LA102, LA103 en LA 104 and intestinal discomfort 
- Pacran and defence against bacterial pathogens in the lower urinary tract 
- olive leaf water extract and increase in glucose tolerance 
- cocoa flavanols and endothelium-dependent vasodilation 
- citrulline-malate and faster recovery from muscle fatigue after exercise 
 
Van de zes door EFSA beoordeelde gezondheidsclaims in het werkdocument van de 
Commissie is er één door de EFSA positief beoordeeld. Het betreft een aanpassing 
van de gebruiksvoorwaarde van de reeds toegelaten gezondheidsclaim over 
cacaoflavanolen. De aanpassing betreft een uitbreiding van toepassing; ‘high-



 

 

flavanols cocoa extract to be consumed in capsules, tablets or added in other foods including 
beverages’.Tot op heden gold de claim alleen voor voor chocoladedranken en pure chocolade. 
 
 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation 
(EU) on the requirements fot the provision of information  to consumers on the absence or reduced 
presence of gluten (Art 36(3) of Regulation (EU) No 1169/2011) Sanco/10123/2014 
 
De regels over vermelding van ‘glutenvrij’ en ‘zeer laag glutengehalte’ worden met het voorliggende 
voorstel overgezet van de regelgeving voor voeding voor specifieke doeleinden naar de verordening 
over voedselinformatie voor consumenten. Eerder al heeft het PCVD-gfl ingestemd met de procedure 
voor deze overzetting, nu gaat het om de inhoud. Het gaat om de overzetting van de oude/huidige 
regels, de Commissie wil dus geen inhoudelijke wijzigingen. Het gedeelte over babyvoeding en op 
granengebaseerde producten, zoals opgenomen in de oude/huidige regelgeving, is geschrapt, omdat 
dit geen betrekking heeft op de verordening over voedselinformatie voor consumenten. Dit onderdeel 
kan terugkomen in de gedelegeerde handeling over babyvoeding en op granengebaseerde 
producten die nog opgesteld moet worden conform de verordening over voeding voor specifiek 
groepen.  
Omdat ook de vermeldingen ‘glutenvrij’ en ‘verlaagd gehalte aan gluten’ niet meer onder de 
regelgeving voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen vallen, is voor producten die hiervoor 
specifiek geproduceerd, bereid en/of verwerkt zijn, onder druk van het EP, een aanvullend statement 
in het leven geroepen. Dit is opgenoemn in artikel 3(3).  
Verder is ook de oude regel t.a.v. de plaats van vermelding van ‘glutenvrij’ en ‘zeer laag glutengehalte’ 
geschrapt, omdat dit betrekking had op de specifieke producten in de oude regelgeving. 
 
Naar aanleiding van de discussie door het PCVD-gfl worden de volgende punten gewijzigd in het 
voorstel: 
- In overweging 10 wordt in de tweede regel toegevoegd ‘in overeenstemming met deze 

verordening’;  
- In overweging 12 wordt voetnoot 5 gewijzigd: de titel van de codexstandaard wordt opgenomen 

i.p.v. de link naar de website;  
- In art. 3(1) wordt ‘would provide’ geschrapt en  ‘statements are used to provide’ opgenomen’. 

Hiermee is het ook mogelijk om logo’s te gebruiken, in enkele lidstaten zijn consumenten hier al 
aan gewend; 

- In art. 3(2) wordt achter ‘statement’ een ‘s’ geplaatst en wordt aan het eind toegevoegd ‘or suitable 
for coeliaks’. In enkele lidstaten wordt deze bewoording al gehanteerd en is men hier aan gewend. 

De meerderheid stemt in met het voorstel inclusief de aanpassingen. 
 
 
B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation 
(EU) refusing to authorisation certain health claims made on foods, other than those referring to the 
reduction of disease risk and to children’s development and health. (Art 13(5) of Regulation (EU) No 
1924/2006) Sanco/11586/2013 
 
In het voorstel worden nieuwe generieke gezondheidsclaims (art. 13(5)) over zink, Yestimum, 
Transitech, Bimuno GOS, Lactobacillus rhamnosus GG, VeriSol P, Proanthycyanidines en 
Presevation afgewezen. 
In de Commissiewerkgroep Claims is lang gediscussieerd over de cosmetische claim over zink en 
over de doelgroep bij de claim over lactobacillus. De Commissie heeft voor beide claims een tekst 
opgesteld voor de minutes van de vergadering van het PCVD-gfl. Het gaat hier om de uitleg over de 
afwijzing van de claims.  
Het PCVD-gfl stemt unaniem in met het voorstel. 
 
 
B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation 
(EU) refusing to authorisation certain health claims made on foods, other than those referring to the 
reduction of disease risk and to children’s development and health. (Art 13(5) of Regulation (EU) No 
1924/2006) Sanco/10371/2013 
 



 

 

In het voorstel worden zeven nieuwe generieke gezondheidsclaims (art. 13(5)) afgewezen. Het gaat 
om vier gezondheidsclaims met betrekking tot verschillende combinatie van o.a. diverse soorten 
boerenkool, snijbiet, spinazie, cichorei en/of savooiekool, twee gezondheidsclaims over een 
combinatie van diosmine, troxerutine en hesperidine en een gezondheidsclaim over gerstesoep 
‘Orzotto’. 
Het PCVD-gfl stemt unaniem in met het voorstel. 
 
 
B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation 
(EU) on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease 
risk (Art 14(1) of Regulation (EU) No 1924/2006) Sanco/12574/2013 
 
Het voorstel omvat de toelating van een ziekterisicobeperkende claim over verlaging van verzadigde 
vetzuren in de voeding dat het bloedcholesterol verlaagt. De aanvrager heeft om bescherming van 
wetenschappelijke gegevens gevraagd. De Commissie geeft aan dat er al eerder een generieke 
gezondheidsclaim is toegelaten met de bewering ‘reducing consumption of saturated fat contributes to 
the maintenance of normal blood cholesterol levels’. Op basis hiervan heeft de EFSA aangegeven dat 
er geen sprake kan zijn van bescherming van wetenschappelijke gegevens. 
Het PCVD-gfl stemt unaniem in met het voorstel. 
 
 
B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation 
(EU) authorising and refusing to autorise certain health claims made on foods and referring to the 
reduction of disease risk (Art 14(1) of Regulation (EU) No 1924/2006) Sanco/10121/2014 
 
In het voorstel worden drie gezondheidsclaims toegelaten en vijf gezondheidsclaims afgewezen. 
De toegelaten claims betreffen calcium en een combinatie van calcium en vitamin D met beiden een 
effect op verlies van botmineralen. De derde toegelaten claim betreft vitmaine D met een effect op 
risico’s van vallen. Over deze drie claims is al veelvuldig gediscussieerd. Er worden enkele tekstuele 
aanpassingen voorgesteld. Daarnaast zijn er veel vertaalfouten, ook in de NL-versie. 
De vijf afgewezen gezondheidsclaims betreffen claims over glycosaminehydrochloride, geïsoleerde 
sojaproducten, plantensterolen in combinatie met cholesternorm®mix, eicosapentaeenzuur (EPA) en 
plantenstanolen (in plantenstanolesters). 
Het PCVD-gfl stemt unaniem in met het voorstel. 
 
 
B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing 
Decision authorising the placing on the market of DHA-rich oil from the micro-algae Schizochytrium 
sp. as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of 
the Council and replacing Decisions 2003/427/EC and 2009/778/EC (Art. 7 of Regulation (EC) No 
258/97) Sanco/11169/2014 
 
De Commissie legt uit dat het voorstel een uitbreiding van toepassing van DHA-rijke olie van de micro-
alg Schizochytrium sp. als novel food betreft. De oude regelgeving wordt vervangen door dit nieuwe 
voorstel. 
Enkele lidstaten geven aan niet tegen het voorstel voor uitbreiding van toepassing te zijn, maar de 
vermelding ‘DHA-rijk” moet worden gezien als een voedingsclaim en conflicteert met de 
Claimsverordening. Er wordt besloten ‘DHA-rijk’ te schrappen uit de bewoording. Een bedrijf kan, als 
het product voldoet aan de voorwaarden van de Claimsverordening, zelf beslissen of het een 
voedingsclaim over DHA maakt. 
Daarnaast is het voor enkele lidstaten niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘nutrition bar’ in bijlage II. 
Dit betreft geen duidelijke categorie voedingsmiddelen. Besloten wordt het woord ‘nutrition’ te 
schrappen en ‘bar’ te laten staan. 
Het voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
Den Haag,  18 juni 2014 


