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Samenvatting
De Commissiewerkgroep Voedings- en gezondheidsclaims heeft op 22 juni
in vervolg op een vergadering van de Commissiewekrgroep Voeding voor
Specifieke groepen gesproken over de gebruiksvoorwaarden van tee
gezondheidsclaims
over
maaltijdvervangers
in
relatie
tot
gewichtsbeheersing.
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Maaltijdvervangers
Maaltijdvervangers, zoals nu geregeld in de richtlijn 96/8/EC, zijn niet
meegenomen in de Verordening Voeding voor specifieke groepen. Onder
de
Claimsverordening
zijn
twee
gezondheidsclaims
over
maaltijdvervangers
voor
gewichtsbeheersing
toegelaten.
In
de
gebruiksvoorwaarden van deze claims wordt verwezen naar de richtlijn
96/8/EC. Deze gebruiksvoorwaarden moeten aangepast worden omdat de
richtlijn straks niet meer zal gelden als de gedelegeerde handeling over de
dagelijkse
voeding
volledig
vervangende
producten
voor
gewichtsbeheersing van kracht is.
De Commissie stelt voor om de regels uit de richtlijn 96/8/EC één-op-één
over te nemen. De Commissie heeft er voor gekozen om niet naar de
gedelegeerde handeling over de dagelijkse voeding volledig vervangende
producten voor gewichtsbeheersing te verwijzen omdat de claims destijds
zijn beoordeeld op basis van wetenschappelijk bewijs gestoeld op de toen
geldende samenstellingseisen. Het wetenschappelijk bewijs is niet
veranderd, dus kunnen de gebruiksvoorwaarden ook niet veranderen.
Er blijken nog wel enkele aandachtspunten te zijn die nader besproken
moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om de voedingswaarde
moet worden aangegeven; als verkocht (Verordening 1169/2011) of als
geconsumeerd (richtlijn 96/8/EC). Maar ook de benaming van de
producten (maaltijdvervangers t.b.v. gewichtsbeheersing) in relatie tot de
bewoording van de gezondheidsclaim is volgens enkele lidstaten een
aandachtspunt.
De Commissie wil graag een reactie van de lidstaten over de
gebruiksvoorwaarden van de gezondheidsclaim over maaltijdvervangers
en de aandachtspunten bij deze claims.
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