> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor de
Algemene Levensmiddelenwetgeving (SCOPAFF GFL)
Datum
Commissie

10 oktober 2016
Alexandra Nikolakapoulou
Tim Gumbel
Olga Goulaki

Ned.Delegatie

Inge Stoelhorst (VWS)
Jouke Knol (PV-EU)

Samenvatting
De besproken punten:
In navolging op eerdere notifcaties mbt nationale maatregelen over
herkomstetikettering hebben Griekenland en Finland hun maatregelen
toegelicht. Roemenië zal volgen met een notificatie. De notificaties
betreffen allen tijdelijke maatregelen voor de herkomst van zuivel,
zuivelproducten en vlees als ingrediënten.
Eén gezondheidsclaim van Anxiofit-1 is unaniem afgewezen.
Het comité is akkoord met een beschikking die een verschuiving van
taken van twee EFSA panels regels (ANS en NDA). De naamgeving van
de panels wordt aangepast.
Een aantal artikel 13.5 gezondheidsclaims die afgewezen worden en
een artikel 14.1 gezondheidsclaim over het effect van ijzer op et
immuunsysteem is besproken. Hierbij is aandacht gevraagd voor de
benodigde referentie innames voor kinderen.
Een lidstaat heeft een aanvraag voor een tablet met bepaalde
bestanddelen die helpen bij diabetes ter discussie gesteld. De
commissie is van mening dat dit product geen FSMP is, maar een
supplement. De Commissie werkt aan een ‘guideline’ die lidstaten
handvatten kan bieden bij de beoordeling van FSMP.
Tsjechië heeft een lijst met verboden stoffen (‘other substances’)
genotificeerd. De lidstaten dringen opnieuw aan op een bespreking in
de EU-verrijkingswerkgroep over mogelijke harmonisatie.
De resolutie van het Europees Parlement met de afwijzing van de
cafeïne claims is toegelicht. De Commissie vraagt het comité hoe nu
om te gaan met de gezondheidsclaim cafeïne die afgewezen zou
worden omdat de inname niet veilig zou zijn. De Commissiewerkgroep
zal dit verder bespreken.

Agenda
Bespreking van agendapunt 3 “Agenda Item 03 (Exchange of views of the
Committee on a notification by Greece (2016/0292/GR) on the Supreme Chemical
Council of the State Decision No 47/2016 entitled "Replacement of the title of
Chapter IX of the Hellenic Food and Beverages Code (Government Gazette
788/B/31.12.1987) as in force, and insertion of Article 87a entitled ‘Royal jelly’
into said Chapter of the Hellenic Food and Beverages Code" - country of collection
for prepacked royal jelly (Notification under Article 45 of Regulation (EU) No
1169/2011)” is uitgesteld.
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1. Exchange of views of the Committee on the Greek notification on
the obligatory indication of the origin of milk and dairy products
(Notification under Article 45 of Regulation (EU) No 1169/2011).
Zie agendapunt 2
2. Exchange of views of the Committee on the Greek notification on origin
labelling of rabbit meat (Notification under Article 45 of Regulation (EU) No
1169/2011).
Griekenland licht haar notificaties vwb de herkomstetikettering van melk en
melkproducten en konijnenvlees toe. Griekenland geeft op basis van
Eurobarometer aan dat er consumenten interesse in herkomstetikettering
hebben, 88% wil weten waar konijnenvlees vandaan komt, 84% wil weten
waar zuivelproducten vandaan komen. In Griekenland is deze interesse zelfs
groter (meer dan 90%). Verschillende argumenten worden aangedragen,
onder andere de verbetering van tracering door deze maatregelen, promotie
van lokale markten en korte ketens, (wetenschappelijke) verband met de
kwaliteit van de producten, de wens van het Europees Parlement. In beide
notificaties is een bepaling voor wederzijdse erkenning opgenomen.
Gevraagd wordt naar de onderbouwing vwb de consumenteninteresse en
waarom bij konijnenvlees Griekenland uitsluitend het land van slacht wil
verplichten? Dit terwijl aangegeven werd dat ook diervoeder van belang is voor
de kwaliteit van het product.
3. Exchange of views of the Committee on the Finnish notification on the
indication of the country of origin of milk and milk and meat used as
ingredient (Notification under Article 45 of Regulation (EU) No
1169/2011).
Ook Finland licht de notificatie toe. Finland wil dat er meer verplicht moet
worden vwb herkomstetikettering, bij voorkeur moet dit Europees geregeld
worden.
Omdat er nog geen Europese regels zijn, heeft Finland nu deze notificatie
opgesteld. De notificatie is grotendeels gelijk aan de Franse notificatie.
De notificatie richt zich op melk, melk als ingrediënt en vlees (enkele soorten)
als ingrediënt. Voor de herkomst wordt alleen het stadium vwb opfok en slacht
gevraagd.
Ook Finland legt uit welke het verband met de kwaliteit van de producten is,
daarnaast geeft Finland aan dat op politiek niveau een keuze is gemaakt voor de
notificatie.
Ook deze notificatie betreft een pilot van twee jaar. Na de pilot periode wordt
een evaluatie rapport opgesteld.
Algemene discussie over de notificaties:
Enkele lidstaten geven aan dat herkomstetikettering geharmoniseerd is en op
onderdelen (onder andere vlees) inmiddels is vastgesteld. Het vaststellen van
nationale maatregelen past hier niet in. Nationale maatregelen vormen een
verstoring van de Europese markt. De Europese Commissie wordt opgeroepen
dergelijke herkomstiketteringsmaatregelen af te houden. Deze maatregelen
lijken eerder op protectionistische maatregelen en verstoren dus de interne
markt. Verder is dit geen instrument om fraude te voorkomen. Verzoek aan het
Slowaakse voorzitterschap dit onderwerp op de agenda van de Raad te zetten.
Enkele lidstaten verzoek om meer transparantie in dit proces.
Er wordt opgeroepen om vooral te werken aan vrijwillige systemen voor
herkomstetikettering.
De Commissie geeft aan dat de twee notificatie beoordeeld zullen worden.
Roemenië legt uit dat ze ook nationale maatregelen gaat vaststellen voor de
herkomstetikettering van melk en melkproducten. Op dit moment vindt nog een
beoordeling plaats door het Roemeense parlement. Zodra dit traject is afgerond,
zal de maatregel worden genotificeerd.
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4. Exchange of views of the Committee on a Working document
prepared by the Commission services for consultation of Member
States on four health claims related to "Low-fat fermented milk
with a combination of fructo-oligosaccharides and live Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57)
and Lactobacillus bulgaricus (LB2), and defence against
reactivation of Herpes simplex
virus in the orolabial epithelia" (Question EFSA No Q-2015-00488);
"FHI LFC24, a bovine milk-derived casein hydrolysate, and a
reduction of post-prandial blood glucose responses" (Question
EFSA No Q-2015-00755); "Lactobacillus plantarum 299v and an
increase of non-haem iron absorption" (Question EFSA No Q-201500696) and "V0137 and a reduced loss of cognitive function"
(Question EFSA No Q-2016-00071) pursuant to Regulation (EC) No
1924/2006 (Art. 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006).
Commissie presenteert een viertal gezondheidsclaims, waarbij geen
oorzaak en gevolg relatie is aangetoond.
De claims betreffen:
Laag-vet gefermenteerde melk, met fructo-oligosacchariden en levende
Lactobacillus rhamnosus GG en Lactobacillus bulgaricus die helpt bij het
in stand houden van de lippen vanwege een Herpes virus.
Een bovine melk-derivaat caseine hydrolysaat en de relatie met de
bloed glucose spiegels.
Lactobacillus plantarum 299v en de relatie met een toename van de
non-haem ijzer absorptie.
V0137 en de relatie met het afgenomen verlies van de cognitieve
functie.
Deze artikel 13.5 gezondheidsclaims worden nog door de commissie
werkgroep voeding- en gezondheidsclaims besproken.
Het comité heeft geen opmerkingen bij de negatieve beoordeling van deze
gezondheidsclaims.

5. 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 "Iron and contribution to the
normal function of the immune system" (Question EFSANo Q-2008146) pursuant to Regulation (EC) No 1924/2006 (Art. 14(1)(b) of
Regulation (EC) No 1924/2006).
De commissie presenteert een artikel 14.1 gezondheidsclaim waarbij een
relatie is aangetoond tussen ijzer en de bijdrage aan de normale functie
van het immuunsysteem.
Enkele lidstaten vragen bij deze gezondheidsclaim aandacht voor het
vaststellen van referentie innames voor kinderen. Bij deze
gezondheidsclaims moet gekeken worden naar de RDA voor kinderen voor
deze stof (ijzer).
De Commissie vraagt om reactie van de lidstaten op de notitie over de
kinderclaims.
Deze gezondheidsclaim moet beoordeeld worden in lijn, te samen met de
kinderclaims. Deze discussie loopt nog.
6. Exchange of views of the Committee on a notification by the Czech
Republic (2016/257/CZ) of a draft Implementing Decree on food
supplements and the composition of foodstuffs.
Tsjechie licht de notificatie over een lijst met stoffen toe, met voorwaarden
voor gebruik van bepaalde stoffen in voedingssupplementen en het verbod
op een aantal stoffen.
Een aantal lidstaten roepen op tot Europees geharmoniseerde afspraken
binnen de verrijkingsverordening ((EG)1925/2006). Het is tijd om
geharmoniseerde afspraken te maken over het verbod/toelaten van deze
stoffen (‘other substances’). De nationale regels van alle lidstaten leidt tot
problemen bij de wederzijdse erkenning.
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Een lidstaat vraagt naar de onderbouwing voor wat betreft de
veiligheidsbeoordelingen en naar de wederzijdse erkenning.
Een lidstaat vraagt naar de reden waarom melatonine en lactulose niet
gebruikt mogen worden in levensmiddelen. Deze stoffen worden ook in
medicijnen toegepast, gebruik in levensmiddelen is toegelaten in een
bepaalde hoeveelheid.
Een andere lidstaat merkt op dat er verscheidene waarschuwingen worden
opgenomen. De lidstaat is van mening dat dergelijke waarschuwingen niet
kunnen, de stoffen moeten bij gebruik veilig zijn.

7. Exchange of views of the Committee on the request by the Danish
authorities to adopt an interpretation decision pursuant to Article 3
of Regulation (EU) No 609/2013 on a product placed on the market
in Denmark as food for special medical purposes.
Denemarken licht toe dat in Denemarken door een bedrijf een verzoek tot
toelating van een tablet met bepaalde stoffen die mogelijk een effect heeft
bij diabetes. Deze stof is aangevraagd onder de regelgeving over voeding
voor specifieke groepen.
Een lidstaat antwoordt dat deze stof in de lidstaat als medicijn wordt
toegepast. Andere lidstaten zien een dergelijk product als een supplement.
Commissie legt uit dat de beoordeling FSMPs lastig is. Ze werkt daarom
aan ‘guidelines’. Dit duurt lang vanwege nieuwe Europese werkregels.
Guidelines zijn niet langer afspraken van de comités, maar formele
communicatiedocumenten van de Europese Commissie. Dit zullen officiële
commissiestandpunten worden, die officieel gepubliceerd gaan worden. Dit
duurt langer, maar biedt wel meer houvast voor de lidstaten. Deze kunnen
vervolgens ook bij juridische casussen gebruikt worden.
De interpretatie van het comité is dat betreffend product een supplement
is.

8. Exchange of views of the Committee on the health claims related to
caffeine following the objection of the European Parliament on 7
July 2016.
De commissie heeft de resolutie van het Europees Parlement met
betrekking tot de cafeëne claims verspreid. De vraag is wat nu de volgende
actie moet worden.
Het Europees Parlement heeft met name opmerkingen over het feit dat
dergelijke claims niet op producten als energiedranken voor jongeren
geplaatst zouden moeten worden.
Een lidstaat geeft aan dat inderdaad dergelijke claims niet op
energiedranken geplaatst moeten worden. Deze claims moeten niet
geplaatst worden op producten die voor kinderen en jongeren bestemd.
Het is belangrijk dat deze claims niet tot een toegenomen inname van
caffeine leiden.
Lidstaten staan ervoor open om een oplossing te zoeken.
Europese Commissie ligt toe dat deze claims onderdeel waren van de ‘on
hold’ claims. Dit betekent dat, zolang er geen geharmoniseerde regels zijn,
er geen regels/restricties zijn met uitzondering van de nationale regels.
De vraag is wat nu te doen. Er liggen nog veel vragen open, in de volgende
commissiewerkgroep moet dit besproken worden.
Er moet nagegaan worden wat het Europees Parlement verwacht. Dit zal
nagegaan worden. Dit gaat tijd kosten.
De vraag op dit moment wat nu te doen met de af te wijzen claim (de claim
die de veilige limiet van inname van 4 mg/kg lichaamsgewicht
overschrijdt)? Dit negatieve besluit kan nu niet worden doorgevoerd.
Echter, deze claim moet niet op de markt verschijnen. Mogelijk zou deze
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claim niet voldoen aan de algemene principes/regels van de
claimsverordening. De vraag is of dit expliciet afgewezen kan worden.
Juridisch worden uitsluitend claims goedgekeurd.
Eén lidstaat vraagt zich af of de claim toxicologisch afgewezen zou kunnen
worden.
De commissiewerkgroep voeding- en gezondheidsclaims zal zich over dit
probleem gaan buigen.
9. 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.01_SANTE_10221_2016)
Er zijn geen opmerkingen bij de afwijzingen van de generieke
gezondheidsclaim over Anxiofit-1. De claim is unaniem afgewezen.

10. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft
Commission Regulation (EU) amending Regulation (EC) No
178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards
the names and the areas of competence of the scientific panels of
the European Food Safety Authority(B.02_SANTE_07061_2016)
De commissie licht toe dat vanwege een interne verschuiving binnen de EFSA panels
ook de naamgeving van de panels aangepast moet worden. Dit wordt gedaan om de
werklast van de panels te verspreiden. Formeel moet een permanent comité dit
goedkeuren. Dit is ook eerder gebeurd.
EFSA wil deze nieuwe tekst graag zo snel mogelijk goedgekeurd krijgen, zodat de
werkwijze aangepast kan worden.
Het comité gaat unaniem akkoord met de verordening die de aanpassing regelt.

Den Haag, 10 oktober 2016

5

