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Samenvatting
De EG-Commissiewerkgroep Voedings- en gezondheidsclaims heeft op 22
september onder andere gesproken over:
Toelating van gezondheidsclaims over het effect van glycemische
koolhydraten op de spierfunctie na intensief sporten.
Gezondheidsclaims over glucose in relatie tot energyhuishouding: het
gaat hier om afwijzing van vijf gezondheidsclaims omdat dit indruist
tegen de voedingsadviezen in de lidstaten.
Voorstel tot afwijzing van verschillende artikel-13.5claims.
Voorstel tot afwijzing van drie kinderclaims.
Twee gezondheidsclaims die zijn toegelaten met bescherming van
onderzoeksgegevens. Het betreffen claims over cacaoflavanolen en
Water-Soluble Tomato Concentrate (WSTC).

1.

Health claim applications, EFSA opinions and draft decisions.

1.
Discussion on a draft Commission Regulation on the authorisation
of health claim related to glycaemic carbohydrates and recovery of normal
muscle function (contraction) after strenuous exercise (Art.13(5) of
Regulation (EC) No 1924/2006 - SANCO/11046/2014, EFSA opinion Q2013-00234)
Het voorstel betreft de toelating van een gezondheidsclaim waarbij de
relatie wordt gelegd tussen de inname van glycemische koolhydraten en
de spierfunctie. De doelgroep zijn (top)sporters die zware inspanning
leveren (‘strenuous exercise’). In de vorige vergadering is uitgebreid
gesproken over deze claim. Toen is aangegeven dat het duidelijk moet zijn
voor wie de producten, waarop deze claim kan verschijnen, zijn bedoeld.
Dit met het oog op hoge energie-inname van kinderen en andere personen
waarvoor dit niet is bedoeld. Daarom heeft de Commissie nu in de kolom
restricties/waarschuwing opgenomen dat het bedoeld is voor volwassenen
die zware inspanning leveren. Enkele lidstaten geven aan dat het
ongewenst is dat dergelijke claims verschijnen op softdrinks. Andere
lidstaten geven aan dat de dosis veel te hoog is. De Commissie legt uit
dat de hoge dosis juist bedoeld is voor het effect en dat er geen gronden
zijn om softdrinks uit te sluiten. Het voorstel zal aan het PCVD-gfl worden
voorgelegd.
2.
Discussion on a draft Commission Regulation refusing to authorise
five health claims related to glucose and energy-yielding metabolism
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(Art.13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 - SANCO/11446/2014, EFSA
opinions Q-2012-00266, Q-2012-00267, Q-2012-00268, Q-2012-00269
and Q-2012-00270)
In de vorige vergadering is geconstateerd dat voor alle vijf
gezondheidsclaims over glucose met een effect op de energiehuishouding
de doelgroep de algemene populatie betreft en niet zoals voor enkele van
deze claims was aangegeven sporters. Omdat aanprijzing van de
suikerconsumptie niet past in algemene voedingsadviezen in de lidstaten
worden in het voorstel van de Commissie alle vijf gezondheidsclaims
afgewezen. De Commissie geeft aan dat de EFSA niet heeft gezegd dat
suiker oorzaak is van overgewicht, maar wel energiedichtheid. WHO heeft
wel aangegeven dat hoge suikerinname moet worden beperkt.

3.
Discussion on a draft Commission Regulation refusing to authorise
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 (EC) No 1924/2006 - SANCO/11004/2014, EFSA
opinions Q-2013-00444, Q-2013-00757, Q-2013-00249)
Het voortstel omvat afwijzingen van artikel-13.5-claims over:
• Padina pavonica-extract in Dictyolone®
• Cytidine 5-diphosphocholine
• Rosbacher drive®
Op advies van de juridische afdeling zijn de gezondheidsclaims over
cafeïne uit dit voorstel gehaald. Dit omdat de EFSA momenteel een
veiligheidsonderzoek doet naar de dosis in de gebruiksvoorwaarden van
vijf toegelaten gezondheidsclaims over cafeïne. De nieuwe claim (met een
negatief advies van de EFSA) over cafeïne is nu op on-hold gezet, dit is
mogelijk omdat de claim niet in gebruik is.

4.
Discussion on a draft Commission Regulation refusing to authorise
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 (EC) No 1924/2006 – SANCO/12039/2014, EFSA
Question No Q-2013-00659, Q-2013-00783, Q-2013-00889, Q-201300893, Q-2013-00892, Q-2013-00756, Q-2013-00875)
Het voorstel omvat afwijzingen van artikel-13.5-claims over:
• Citrulline-malate;
• Olive (Olea europaea L.) leaf water extract;
• Pacran®;
• A combination of Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus
helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 and Streptococcus
thermophilus LA 104;
• A combination of L-threonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine
plus chromium picolinate;
• A combination of lutein and zeaxanthin.
Er wordt aangegeven dat het onderscheid tussen artikel-13.5-claims en
ziekterisicobeperkende claims niet altijd duidelijk is. De EFSA geeft aan dat
een aanvraag voor een bepaalde soort claim wordt ingediend en dit
vervolgens door de EFSA als zodanig wordt beoordeeld.

5.
New Article 13(5) claims – Presentation of new EFSA opinions (Q2014-00022, Q-2013-00973, Q-2013-00974)
De EFSA heeft de volgende drie nieuwe artikel-13.5-claims negatief
beoordeeld:

beta-alanine and increase in physical performance during shortduration, high-intensity exercise
• Bimuno® GOS and reducing gastro-intestinal discomfort
• standardised aqueous extract form white kidney bean (Phaseolus
vulgaris L.) and reduction of body weight
Er zijn geen opmerkingen over deze claims.
•

6.
Discussion on a draft Commission Regulation amending Commission
Regulation 851/2013 as regards the conditions of use of an authorised
health claim on the effect of cocoa flavanols on endothelium-dependent
vasodilation
(Art.13(5)
of
Regulation
(EC)
No
1924/2006
–
SANCO/12060/2014, EFSA opinions Q-2013-00832)
Er is al eerder een gezondheidsclaim over cacao flavanolen toegelaten
onder bescherming van gegevens. Nu is een uitbreiding van gebruik
aangevraagd voor capsules en tabletten, ook onder bescherming van
gegevens. Dit zal worden voorgelegd aan het PCVD-gfl ter informatie, er is
geen stemming nodig.

7.
Discussion on the expiry of the restriction of the use of the claim on
Water-Soluble Tomato Concentrate (WSTC) I and II and normal platelet
aggregation (Art.13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 – EFSA opinions
Q-2009-00229, Q-2010-00809)
De Commissie geeft aan dat de gezondheidsclaim over Water-Soluble
Tomato Concentrate (WSTC) I and II destijds is toegelaten onder
bescherming van gegevens. Deze periode van bescherming loopt af. Om
de gezondheidsclaim in het algemeen toe te laten en op te nemen in het
register moet meer informatie over de betreffende stof worden opgenomen
in de gebruiksvoorwaarde. Echter zowel het product als het
productieproces staan onder patent. De Commissie bekijkt nog hoe dit
verder moet.

8.
Discussion on a draft Commission Regulation refusing to authorise
certain health claims made on foods and referring to children's
development and health (Art.14(1)(b) of Regulation (EC) No 1924/2006 SANCO/11095/2014, EFSA opinions Q-2008-174, Q-2008-134, Q-2008131)
Het voorstel betreft de afwijzing van drie kinderclaims:
• Beta-palmitate
• Choline
• ‘Complex carbohydrates’
De EFSA legt uit dat de kinderclaim over choline te vaag is.

9.
Discussion on a draft Commission Regulation refusing to authorise
certain health claims made on foods and referring to the reduction of
disease risk (Art.14(1)(a) of Regulation (EC) No 1924/2006 SANCO/12090/2014, EFSA opinions Q-2013-00595, Q-2013-00649)
Het voorstel betreft de afwijzing van twee ziekterisicobeperkende claims
over:
• Plant sterol esters
• CranMax®
De claim over plantensterolesters betreft een aanpassing van
gebruiksvoorwaarden van een bestaande gezondheidsclaim. Het ging om
een lagere dosis. De EFSA gaf aan dat het effect met de ingediende
gegevens niet bewezen kon worden. Er is vervolgens nieuwe data

geleverd, maar ook dit geeft geen aanleiding de gebruiksvoorwaarde van
de claim aan te passen.

2.
•

AOB
Request from Denmark (Exchange of views on whether the name of a
company/shop/business that is construed as a nutrition/health claim is
covered by the scope of Regulation (EC) No 1924/2006)

Er zijn bedrijven (winkels, cafés, internetbedrijven) waarvan de naam een
relatie heeft met gezondheid. Enkele lidstaten geven aan dat als er een
directe link is met een product dit onder de scope van de
Claimsverordening zou kunnen vallen. Ook zou een dergelijke naam onder
misleiding kunnen vallen. Het is aan de handhavingsautoriteiten om te
beoordelen of er moet worden opgetreden.

•

Request from Sweden (Exchange of views on two health claims on meal
replacements for weight control (Q-2008-2154 and Q-2008-2155) and
their conditions of use referring to Directive 96/8/EC on foods intended
for use in energy-restricted diets for weight reduction.

De Commissie legt uit dat de regels onder de richtlijn 96/8/EC
(energiebeperkte diëten) door een andere Commissiewerkgroep worden
behandeld. In het kader van de al eerder toegelaten gezondheidsclaims
over maaltijdvervangers zal de Commissie dit traject volgen.

•

Request from United Kingdom (Exchange of views on health claims for
Manuka Honey)

De vraag is of er lidstaten zijn die misleidende informatie op Manuka
honing hebben geconstateerd. De Commissie geeft aan dat als het om
gezondheidsclaims gaat, deze niet mogen voorkomen op Manuka honing
omdat dit nooit is aangevraagd.
Op Manuka honing wordt met cijfers de mate van aanwezigheid van
bepaalde stoffen aangegeven. Nieuw Zeeland, waar deze honing vandaan
komt, denkt dat er wordt geknoeid met deze informatie.
Aangegeven wordt dat het van belang is om te weten hoe de consument
de informatie de aanwezigheid van de specifieke stoffen interpreteert.

Den Haag, 26 september 2014

