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Samenvatting
Het comité heeft op 10 februari gestemd over de afwijzing van een aantal 13.5
gezondheidsclaims.
Het comité stemde in met de regels voor gebruik van EFSA data door lidstaten.
Het comité ging akkoord met drie voorstellen vwb novel foods:
Toelating van DHA en EPA-rijke olie van de micro-algae Schizochytrium spp.
Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden voor lactoferrine.
Toelating van olie van micro-algae Schizochytrium spp.
Tenslotte stemt het comité in met een plan om voedselfraude te onderzoeken.

A.01 Request form Cyprus for an exchange of views on a number of issues related to
the marketing of “Food for diabetics”.
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Cyprus stelt de vraag hoe om te gaan met producten, waarop de claim gevoerd wordt
dat deze producten bestemd zijn voor diabetici. Dit is niet nodig, aangezien diabetici
geen speciaal voedingspatroon nodig hebben.
De Commissie (CIE) licht toe dat er een advies van het scientic committee for food is
uit 2008. Dit advies luidt dat deze groep geen speciale producten nodig hebben,
maar wel informatie. In de verordening 609/2013 is er daarom geen ruimte voor
producten voor diabetici. In de overwegingen is opgenomen dat het buiten de scope
van de FSG-verordening valt.
Er is gediscussieerd over hoe hiermee om te gaan tot aan 2016 (ingangsdatum FSGverordening). Enkele lidstaten staan het nu nog toe, maar na 2016 niet meer. Op dit
moment kan het nog niet worden verboden. Een lidstaat meldt dat ze per geval
beoordeelt in hoeverre er sprake is van misleiding of dat de claim ‘food for diabetics’
nog toegelaten kan zijn.

A.02 Information and exchange of views of the Committee on the EFSA’s Data
Warehouse Access Rules.
Een voorstel voor het gebruik van de data die EFSA bezit (afkomstig van lidstaten)
wordt besproken.
De CIE licht de discussie over het vrijgeven van de data door EFSA toe. De ruwe
data mogen nooit zonder raadpleging van de eigenaar van de data uitgegeven
worden. Meestal is dit ook degene die de data verstrekt. De data zijn uitsluitend
beschikbaar voor de autoriteiten in de lidstaten. Niet voor NGO’s en industrie.
Enkele lidstaten benadrukken nog eens het belang van het niet commercieel
gebruiken van deze data. Een lidstaat vraagt vanaf wanneer hmet het verstrekken
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van data wordt begonnen.CIE antwoordt dat heel snel na deze vergadering op deze wijze gewerkt kan
worden.
Het comité stemt in met de voorgestelde regels voor gebruik van data van EFSA.
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation
refusing to authorize certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction
of disease risk and to children’s development and health (Sancto/12039/2014)
Het comité stemt unaniem in met de afwijzing van de volgende artikel 13.5 claims:
- Citrulline-malaat, het behoud van ATP-gehaltes door een verlaging van overtollige lactaten
voor een verbeterd herstel van spiervermoeidheid.
- Extract van olijfboombladwater, dagelijkse inname van polyfenolen afkomstig van
olijfboombladextract draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na de maaltijd.
- Pacran, pacran helpt de vasthechting van met P-fimbriae voorziene E. coli aan de cellen van
de urinewegen te voorkomen.
- Een combinatie van bacteriën (bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus
lactis en Streptococcus thermophilus), bevordert de darmflora.
- Een combinatie van bacteriën (bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus
lactis en Streptococcus thermophilus), reguleert je (darm) transit.
- Een combinative van L-threonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus
chroompicolinaat, draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging wanneer het bij
een koolhydraatrijke maaltijd wordt gebruikt.
- Een combinatie van luteine en zeaxanthine, helpt om de helderheid en contrast van het zicht
te behouden in felle lichtomstandigheden.

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 and referring to the reduction of
disease risk(Art 13(5) of Regulation (EU) No 1924/2006) Sanco/12090/2014

Het comité stemt unaniem in met de afwijzing van:
- Uitbreiding van een ziekterisicoreductieclaims vwb plantensterolen naar ook plantensterolen
die als voedingssupplementen worden aangeboden.
- Cranmax die het risico op urineweginfecties zou verminderen.
B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing
Decision authorising the placing on the market of DHA and EPA-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/00109/2015
Een lidstaat vraagt bij de beoordeling van dit novel food of het niet verstandig is hier ook restricties
aan te verbinden vwb de toe te laten claim. Er wordt gezegd dat dit dan bij de goedkeuring van de
eerdere toelating al geregeld moest zijn.
Verder een uitgebreide discussie over de benaming van het product. Een aantal lidstaten vindt de
term ‘rich’ niet van toepassing, het is een claim. CIE geeft aan dat dergelijke zaken bij de nieuwe
verordening Novel Foods, als er een unielijst komt, rechtgezet kan worden.
Het comité stemt unaniem in.
B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing
Decision amending Annex I to Commission Implementing Decision 2012/725/EU as regards the
definition of bovine lactoferrin (Sanco/00109/2015).
De wijzigingen in de tekst en in de bijlage I van het Commissie Besluit uit 2012 betreffen een verdere
specificatie van de grondstoffen en van de productiemethode. Toegevoegd zijn ‘cheese whey’ en
’freeze drying’.
Het comité stemt unaniem in.

B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing
Decision authorising the placing on the market of 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
(Art. 7 of Regulation (EC) No 258/97) Sanco/00116/2015.
Enkele opmerkingen zijn gemaakt bij dit voorstel.
Er is gevraagd of er limieten voor arseen en cadmium opgenomen moeten worden. De werkgroep
vond dit niet noodzakelijk.
Eén lidstaat heeft een probleem met de hoge dosis die voor baby food wordt voorgesteld. In een
EFSA opinie is vastgesteld dat dit te hoog is, dit moet niet hoger zijn dan 100 mg/100 g.
Een lidstaat ziet niet het verschil tussen spreadable fat en cooking fat. In het voorstel worden wel
verschillende doses voorgesteld. CIE geeft aan dat dit zo is opgenomen, omdat dit ook zo is
aangevraagd.
Het comité stemt in, één lidstaat is tegen.
B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Recommendatin on a coordinated control plan with a view to extablishing the prevalence of fraudulent
practices in the marketing of certain foods.
Comité stemt in met het voorstel, geen nadere informatie.
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