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Samenvatting
Het comité heeft een uitleg gekregen over
Roadmap van de Commissie over de evaluatie van de Claimsverordening
(voedingsprofielen en gezondheidsclaims over botanicals),
Fitness Check van Verordening 178/2002 (GFL) en
Food Labelling Information System.
Verder zijn er drie notificaties besproken
Frankrijk: lijst met stoffen met een bepaald maximum toe te staan voor
supplementen
Roemenië: lijsten met toegelaten planten/plantenstoffen (‘other substances’ )
Litouwen: het verplichten van vermelding van land van oorsprong bij melk als
ingrediënt in zuivelproducten.
Een aantal gezondheidsclaims is afgewezen:
Getitreerd waterig extract van witte bonen (Phaseolus vulgaris L.) helpt
lichaamsgewicht te verliezen
β-alanine verhoogt de prestaties tijdens korte, intensieve inspanningen
Magere yoghurt en gefermenteerde melk met levende yoghurtculturen, met
toegevoegde vitamine D en zonder toegevoegde suikers, helpen het lichaamsen visceraal vet te verminderen in het kader van een caloriearm dieet
Magere yoghurt en gefermenteerde melk met levende yoghurtculturen, met
toegevoegde vitamine D en zonder toegevoegde suikers, helpen de vetvrije
massa van het lichaam (spieren en botten) in stand te houden in het kader
van een caloriearm dieet
Teestar™ verlaagt de bloedglucosespiegels
Het is aangetoond dat L-tug-lycopeen het cholesterolgehalte in het bloed
verlaagt/vermindert. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor de
ontwikkeling van coronaire hartziekten
Een aantal gezondheidsclaim is besproken en wordt voor verdere discussie
voorgelegd aan de Commissiewerkgroep Claims:
Chicory inulin contributes to normal bowel function by increasing stool
frequency
Equazen eye q®, a combination of EPA, DHA and GLA, and improving reading
ability (Question EFSA-Q-2014-00462)
Lactitol and the maintenance of normal defecation (Question EFSA-Q-201500375)

Agenda

Section A Information and/or discussion
A.01
Presentation by the Commission of the roadmap on the evaluation of a)
Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on
food with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and
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their preparations and of b) the general regulatory framework for their
use in foods.
De Commissie geeft een presentatie over de Roadmap die is opgesteld voor een
evaluatie naar voedingsprofielen en naar de mogelijkheden voor het beoordelen en
vaststellen van gezondheidsclaims voor botanicals. Deze evaluatie wordt
uitgevoerd in het kader van REFIT met betrekking tot better regulation,
administratieve lastendruk, transparantie, kosten, etc..
De claimswetgeving is nu 10 jaar oud en is opgezet vanuit
consumentenbescherming (informatie verbetering, voorkomen van misleiding).
Bovendie ging het door deze harmonisatie in wetgeving om een level playing field
voor bedrijven.
Twee belangrijke onderdelen in de claimswetgeving zijn nog niet afgerond;
voedingsprofielen en gezondheidsclaims voor botanicals.
Voor voedingsprofielen vraagt de Commissie zich af of er na het advies destijds
van de EFSA en de negatieve reactie van het bedrijfsleven hierop, wat de
mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van profielen.
De gezondheidsclaims over botanicals zijn nog niet beoordeeld door de EFSA. Als
deze claims de zelfde procedure doorlopen als andere gezoendheidsclaims tot nu
toe, dan zullen alle gezondheidsclaims voor botanicals worden afgewezen. Hoe
moet de beoordeling worden aangepakt en waar moet rekening meeworden
gehouden (grensgebied tussen voeding en medicijn, veilige inname, traditioneel
gebruik, etc.).
Een externe contractor zal een studie uitvoeren. Hiervoor zal een ‘terms of
reference’ worden opgesteld. In 2016 zal de studie worden uitgevoerd met behulp
van een open publieke consultatie. De Commissie zal in 2017 vervolgens een
rapport uitbrengen, waarna in maart 2018 een actieplan zal volgen.
Dit onderwerp wordt maandag 9 november besproken in de Commissiewerkgroep
Claims.

A.02
Update by the Commission on the state-of-play of the Fitness Check on
Regulation (EC) No 178/2002 on General Food Law.
De Commissie geeft de stand van zaken aan van de Fitness Check die wordt
uitgevoerd op verordening (EG)178/2002 over de Algemene
Levensmiddelenwetgeving. In april 2014 is gestart met de voorbereidingen en
september 2014 was de start van de studie. In het eerste trimester van 2016
verwacht de Commissie een eerste presentatie te kunnen geven over de resultaten
van de evaluatie.
Een specifieke expertgroep bespreekt regelmatig de voortgang van de Fitness
Check. In eerste instantie had de Commissie aan de expertgroep aangegeven dat
er ruimte zou zijn om mee te kijken met de conceptrapporten van de externe
contractor die de studies uitvoert. De Commissie heeft nu een interne discussie of
hierdoor de stukken niet te vroeg openbaar zullen worden.

A.03
Exchange of views of the Committee on a French notification
(2015/364/FR) of a draft Order defining the list of substances authorised
in food supplements for nutritional or physiological purposes and the
conditions for their use.
Frankrijk licht toe dat de notificatie enkele stoffen (waaronder cafeine en creatine)
betreffen die met bepaalde limieten in Frankrijk mogen worden toegepast in
voedingssupplementen. Er worden door enkele lidstaten vragen gesteld over
handelsbelemmeringen, geharmoniseerde aanpak, hoogte van de voorgestelde
niveaus. Frankrijk geeft aan hier later op terug te zullen komen.

A.04
Exchange of views of the Committee on a Romanian notification
(2015/152/RO) of a draft Order of the Ministry of Agriculture and Rural

Development and the Ministry of Health with regard to the preparation,
processing and marketing of medicinal and aromatic plants used on an “as
is” basis, which are partially processed or processed as pre-dosed food
supplements.
Roemenië heeft de notificatie over het toelaten van een lijst met stoffen/planten in
de vergadering van juni toegelicht. Er blijken nu wat problemen met de notificatie.
Enkele lidstaten geven Roemenië wat punten mee, onder andere over veilige
inname, discrepantie met de lijsten van België, Franktijk en Italië, harmonisatie,
rekening houde met Trace systeem. Roemenië zal de discussiepunten thuis met de
experts bespreken.

A.05
Exchange of views of the Committee on a Lithuanian notification
(2015/465/LT) of a draft Order on mandatory origin indication of milk
and milk used as an ingredient in certain milk products.
Litouwen heeft een notificatie voorgelegd waarbij het nationaal verplicht stelt om
het land van oorsprong te vermelden bij melk als ingrediënt. In Litouwen zijn melk
en zuivelproducten een belangrijk onderdeel van het voedingspatroon en de
Litouwse consument blijkt het belangrijk te vinden om te weten waar de melk
vandaan komt.
Enkele lidstaten geven aan geen voorstander te zijn voor dergelijke nationale
maatregelen. De Commissie geeft aan dat in het kader van de Verordening over
voedselinformaite (FIC) het mogelijk is nationale maatregelen te nemen voor
vermelding van land van oorsprong, maar dat er dan wel voldoende bewijs moet
zijn dat de bevolking hier behoefte aan heeft. Roemenië heeft dit nog niet
voldoende naar voren kunnen brengen.

A.06
Exchange of views of the Committee on a Working document prepared by
the Commission services for consultation of Member States on one health
claim related to "Equazen eye q® and improving reading ability"
(Question EFSA No Q-2014-00462) pursuant to Regulation (EC) No
1924/2006 (Art. 14(1) of Regulation (EC) No 1924/2006) (Regulatory
procedure with scrutiny).
De EFSA heeft de kinderclaim "Equazen eye q® and improving reading ability"
negatief beoordeeld. De periode waarbinnen nog gereageerd kan worden om de
beoordeling is bijna verstreken. De claim zal in een volgende vergadering van de
Commissiewerkgroep Claims worden besproken.

A.07
Exchange of views of the Committee on a Working document prepared by
the Commission services for consultation of Member States on one health
claim related to " Lactitol and the maintenance of normal defecation"
(Question EFSA No Q-2015-00375) pursuant to Regulation (EC) No
1924/2006 (Art. 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006).
De EFSA heeft de generieke gezondheidsclaim "Lactitol contributes to normal
bowel function by" positief beoordeeld. De EFSA stelt echter een andere
bewoording voor; "Lactitol and the maintenance of normal defecation". De periode
waarbinnen nog gereageerd kan worden om de beoordeling is bijna verstreken. De
claim zal in een volgende vergadering van de Commissiewerkgroep Claims worden
besproken.
Enkele lidstaten geven aan dat het hier polyolen betreft en dat er dan ook verplicht
waarschuwingen over de laxerende werking op het etiket moet worden vermeld. Er
moet daarom goed worden bekeken hoe deze waarschuwing rijmt met de
bewoording van de gezondheidsclaim.

Section B Draft(s) presented for an opinion
B.01
Exchange of views and possible opinion of the Committee 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. (B.01_SANTE_10461_2015)
Het voorstel om vijf generieke gezondheidsclaims af te wijzen wordt unaniem
aangenomen.
- Getitreerd waterig extract van witte bonen (Phaseolus vulgaris L.) helpt
lichaamsgewicht te verliezen
- β-alanine verhoogt de prestaties tijdens korte, intensieve inspanningen
- Magere yoghurt en gefermenteerde melk met levende yoghurtculturen, met
toegevoegde vitamine D en zonder toegevoegde suikers, helpen het lichaamsen visceraal vet te verminderen in het kader van een caloriearm dieet
- Magere yoghurt en gefermenteerde melk met levende yoghurtculturen, met
toegevoegde vitamine D en zonder toegevoegde suikers, helpen de vetvrije
massa van het lichaam (spieren en botten) in stand te houden in het kader van
een caloriearm dieet
- Teestar™ verlaagt de bloedglucosespiegels.

B.02
Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft
Commission Regulation refusing to authorise a health claim made on
foods and referring to the reduction of disease risk.
(B.02_SANTE_10497_2015)
Het voorstel om een ziekte risicobeperkende claim af te wijzen wordt unaniem
aangenomen.
- Het is aangetoond dat L-tug-lycopeen het cholesterolgehalte in het bloed
verlaagt/vermindert. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor de
ontwikkeling van coronaire hartziekten.

Section C Draft(s) presented for discussion
C.01
Exchange of views of the Committee on a draft Commission Regulation
authorising a health claim made on foods, other than those referring to
the reduction of disease risk and to children's development and health
and amending Regulation (EU) No 432/2012. (C.01_SANTE_10462_2015)
De Commissie geeft aan de generieke gezondheidsclaim "natuurlijk cichorei inuline
met effect op normale darmfunctie" eerder besproken is door de
Commissiewerkgroep Claims. De EFSA heeft de claim positief beoordeeld en een
andere bewoording van de claim voorgesteld. De aanvrager was het niet eens met
de aangepaste bewoording. De claim is aangevraagd met bescherming van
onderzoeksgegevens. Deze onderzoeksgegevens geven aan dat er een fysiologisch
effect is bij 15g inuline, de EFSA heeft aangegeven dat het fysiologisch effect er al
is bij 12g inuline. Voor deze hoeveelheid is echter nog geen gezondheidsclaim
ingediend. De Commissie legt uit dat als de claim wordt ingediend voor 12g inuline
en wordt toegelaten, de bescherming van onderzoeksgegevens van de
voorliggende aanvraag vervalt.

AOB
Presentation Food Labelling Information System
De Commissie presenteert de stand van zaken over het initiatief voor Food
Labelling Informatie Systeem. Na een studie naar de behoefte voor een dergelijk
informatiesysteem is in december 2014 besloten een database te ontwikkelen. Het

gaat om twee onderdelen; een IT-tool (web-interface) en het verzamelen van
gegevens. Als het project start zal van de lidstaten inzet worden verwacht om de
benodigde data aan te leveren. De Commissie zal binnenkort de opdrachtnemer
selecteren uit enkele ontvangen offertes. Het project zal in 2016 starten en 18
maanden duren.
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