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Samenvatting
Het permanent comité heeft een aantal besluiten genomen:
de uitvoeringsverordening voor invulling van artikel 26.3 van de
etiketteringsverordening is met gekwalificeerde meerderheid aangenomen
(‘de VCOOL’ verordening).
afwijzing van 10 artikel 13.5 gezondheidsclaims.
drie afwijzingen van artikel 13.5 gezondheidsclaims zijn besproken,
één afwijzing van een kinderclaims is besproken
het zelfreguleringsvoorstel voor etikettering van alcoholische dranken is
kort besproken. De Europese Commissie zal de komende maanden aan een
reactie op dit voorstel werken.
Tenslotte is gestemd over een voorstel van de Plant Health sectie:
het voorstel voor fytosanitaire surveillance programma’s is unaniem
aangenomen.

Agenda
A.01 Exchange of views and consultation of the Committee on five health
claims related to "'L-camitine and contribution to lipid metabolism"
(Question EFSA No Q-2017-00564), to "Black tea and endotheliumdependent vasodilation" (Question EFSA No Q-2017-00419), to ’"NWT-02
and loss of vision" " (Question EFSA No Q-2017-00539), to '"Glycaemic
carbohydrates and improvement of physical performance" (Question EFSA
No Q-2017-00621) and to "Xanthohumol in XERME® and protection of
DNA from oxidative damage" (Question EFSA No Q-2017-00606) pursuant
to Regulation (EC) No 1924/2006 (Art. 13(5) of Regulation (EC) No
1924/2006).
Vier artikel 13. 5 gezondheidsclaims worden voorgesteld.
De gezondheidsclaims betreffen afwijzingen voor de volgende:
L-carnitine en de bijdrage aan het vetmetabolisme (Lonza Ltd)
Zwarte thee en relatie naar de verbetering van het endothelium-dependent
vasodilation" (Unilever).
combinatie van luteine, zeaxanthine en docosahexaanzuur, die het verlies
van zicht vermindert (Newtricious).
Xanthohumol in XERME®, a xanthohumol-verrijkt geroosterd moutextract,
helpt de DNA structuur in stand te houden en beschermt tegen oxydatieve
schade van de lichaamscellen (TA-XAN AG).
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Eén lidstaat heeft bij de gezondheidsclaim over L-carnitine en de bijdrage aan het
vetmetabolisme een voorbehoud aangegeven.
Naast deze af te wijzen gezondheidsclaims lag er één gezondheidsclaim voor die in
de volgende vergadering van het permanent comité goedgekeurd kan worden. Het
betreft de gezondheidsclaims over glycemische koolhydraten en de relatie naar de
verbetering van de fysieke activiteit. Eén lidstaat geeft aan dat er meer
duidelijkheid moet komen over de gebruiksvoorwaarden. Het moet duidelijk zijn
voor welke producten en doelgroep deze claim geschikt is. Een andere lidstaat
geeft ook aan dat er informatie voor atleten opgenomen moet worden, dat deze
claim ook uitgesluitend gevoerd moet kunnen worden op producten geschikt voor
atleten.
De Commissie verzoekt lidstaten nog openstaande opmerkingen schriftelijk in te
sturen.
A.02 Labelling of alcoholic beverages: self-regulatory approach submitted
by the alcoholic beverages sector.
De Europese Commissie heeft het proces toegelicht en het voorstel van de sector.
In de Europese etiketteringsverordening (EU) 1169/2011 is opgenomen dat op alle
levensmiddelen de ingrediënten en de voedingswaarden moeten worden vermeld.
Bij de totstandkoming van de verordening is voor alcoholische dranken >1,2%
echter een uitzonderingspositie tot stand gekomen. In de verordening ((EG)
1169/2011) is opgenomen dat de Commissie binnen drie jaar met een rapport
uitbrengt over de (eventuele) noodzaak van alcoholetikettering. Dit rapport is in
maart 2017 uitgekomen, de Commissie concludeerde dat er geen reden was om
alcoholische dranken uit te zonderen voor regels over het weergeven van
ingrediënten en voedingswaarden. De Europese Commissie heeft in 2017
allereerstde industrie opgeroepen om te komen met een voorstel voor
zelfregulering.
De industrie is in maart 2018 met haar voorstel gekomen:

De Europese alcoholische drankensector gaat voor vermeldingen van
voedingswaarden en een lijst van ingrediënten ‘op maat’.

De voedingswaarden en de lijst van ingrediënten zal off-label of on-label
(op het etiket) beschikbaar komen. Off-label wil zeggen dat de informatie
beschikbaar is via een QR-code, een web-link of een barcode.

De sector zal traditionele en innovatieve tools en informatiesystemen
benutten om de informatie bij de consument te krijgen.

Ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de informatie op het etiket,
bepalen op welke wijze de informatie op het etiket vermeld wordt.

Implementatie is gepland voor maart 2021. De voortgang zal worden
gerapporteerd.

Er zijn sectorspecifieke voorstellen.
De Commissie geeft in eerste reactie aan dat ze geen sectorspecifieke voorstellen
had verwacht, maar voor consumenten geharmoniseerde informatie had gevraagd.
De Commissie werkt nog aan een reactie en vraagt de lidstaten om een eerste
reactie.
Er zijn vragen gesteld over de ingangsdatum van de zelfreguleringsvoorstellen. Het
is niet duidelijk wanneer deze zelfregulering precies in zal gaan. In het voorstel
staat een startdatum, maar het is niet duidelijk wat de startdatum betekent, wat er
dan ingaat.
Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, geven aan dat het
zelfreguleringsvoorstel niet in lijn is met de uitgangspunten van de
etiketteringsverordening. Daarin gaat het namelijk primair namelijk om
voedselinformatie voor consumenten via het etiket. Off-label etikettering kan
additioneel gedaan worden, maar niet in plaats van on-label etikettering.

Er wordt gevraagd onder welke categorie de alcopops vallen. De Commissie geeft
aan dat dit onder de normale al aanwezige categorieën valt (onder andere spirits).
Meerdere lidstaten, ook Nederland, geven aan dat dit voorstel onvoldoende is en
vinden dat er wettelijke verplichtingen moeten komen voor alcoholische dranken.
Dit zullen ook uniforme verplichtingen moeten zijn voor alle alcoholische dranken.
Enkele lidstaten maken nog de opmerking dat de door de industrie ingediende
voorstel niet de gehele branche dekken. Veel partijen en bedrijven zijn niet
betrokken geweest bij deze voorstellen.
De Commissie bestudeert op dit moment het voorstel. Ze kijken daarbij naar de
inhoud, maar ook de betrokkenheid van de branche, transparantie en of
consumenten op deze wijze goed geïnformeerd worden. Het voorstel wordt met
andere diensten binnen de Commissie besproken (met name DG Agri en DG
Growth). Naar verwachting wordt in juni wordt het college van Commissarissen
geïnformeerd.
Op dit moment is er vanuit de Commissie nog geen verzoek voor reactie aan de
Commissie. Lidstaten mogen uiteraard altijd hun opmerkingen/reacties insturen ten
behoeve van de interne procedure bij de Europese Commissie.
Section B Draft(s) presented for an opinion
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft
Commission Implementing Regulation laying down rules for the
application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the
European Parliament and of the Council on the provision of food
information to consumers, as regards the rules for indicating the country
of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food.
(SANTE/11425/2016)
Een nieuw voorstel voor deze verordening wordt voorgelegd. Daarnaast een notitie
met uitleg over enkele gemaakte opmerkingen:
1. Verlenging van de overgangsperiode. Het nieuwe voorstel bevat een
nieuwe ingangsdatum, namelijk 1 april 2020 (in plaats van 2019).
2. Meerdere lidstaten hebben eerder gevraagd om meer ‘guidance’ vwb de
scope van verordening over een aantal punten. De Commissie legt uit dat
gedaan kan worden, als dit proces nu zo snel mogelijk begint. Dan kan de
guidance een half jaar voor de ingangsdatum gereed zijn.
3. Voor wat betreft geografische benamingen en trademarks geeft de
Commissie aan dat verplichtingen hiervoor nog nader opgesteld moeten
worden. Dit houdt in dat hiervoor ook nog een impact assessment gedaan
moet worden.
4. Uitverkooptermijn: de Commissie heeft niet de uitverkoop van
verpakkingsmaterialen meegenomen. Nu de uitverkooptermijn is verlengd
met een jaar, is dit voldoende om de verpakkingsmaterialen op te maken
De meeste lidstaten steunen het huidige voorstel van de Commissie. Enkele
lidstaten hebben opmerkingen. Eén lidstaat wil artikel 2, lid 2 anders
formuleren, heeft daarbij inhoudelijk vooral informatie overgenomen uit
overwegingen vier en acht. Deze aanpassing heeft betrekking op het
in het artikel vermelden hoe de herkomst moet worden weergegeven en het
vermelden waar deze verordening wel betrekking op heeft en waar niet. Concreet
betekent dit dat 1) opgenomen wordt op welke wijze informatie van herkomst moet
worden vermeld (via statements, beelden, symbolen) en dat 2) uitgezonderd zijn
de vermeldingen van termen die wel een herkomst aanduiden, maar waarvan ten
algemene duidelijk is dat het geen herkomstvermelding betreft (bijvoorbeeld
Deventer Koek).
Met deze wijziging zijn nagenoeg alle lidstaten akkoord met het wetsvoorstel.
Eén lidstaat heeft vragen over de vaststelling ‘trademarks’ op nationaal niveau. Dit
zou kunnen conflicteren met deze wetgeving. De commissie heeft aangegeven dat
ze alleen naar de algemene wetgeving vwb ‘trademarks’ heeft gekeken. Ze zal

kijken of de specifieke nationale registraties/bepalingen conflicterend is, dan moet
dit verholpen worden.
Verder heeft zich één lidstaat verzet tegen de opname van verplichtngen voor
‘trademarks’ en heeft zich daarom onthouden van stem.
Eén andere lidstaat heeft zich onthouden van stem.
Het voorstel is uiteindelijke met gekwalificeerde meerderheid aangenomen.
B.02 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. (SANTE/11490/2017)
De volgende artikel 13.5 gezondheidsclaims ter besluitvorming:
Stablor® and reduction of visceral fat while maintaining lean mass
-

Curcumin and normal functioning of joints;

-

A fixed carbohydrate: protein ratio ≤ 1.8 and body weight;

-

Vibigaba (germinated brown rice) and contribution to the maintenance of
normal blood cholesterol concentrations;

-

Vibigaba (germinated brown rice) and contribution to the maintenance
contribution to the maintenance of normal blood pressure;

-

Vibigaba (germinated brown rice) and reduction of body weight in the
context of an energy-restricted diet;

-

Vibigaba (germinated brown rice) and maintenance of long-term normal
blood glucose concentration.
Deze claims hebben allen een negatieve beoordeling van de EFSA. Er zijn geen
reacties van het permanent comité. Afwijzing van deze gezondheidsclaims is
unaniem aangenomen.

B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft
Commission Regulation refusing to authorise certain health claims made
on foods and referring to the reduction of disease risk.
(SANTE/11491/2017)
De volgende artikel 13.5 gezondheidsclaims ter besluitvorming:
Condensyl® and decreases sperm DNA damage. High sperm DNA damage
is a risk factor for male subfertility/infertility' ;
-

Sugar-free hard confectionery with at least 90% erythritol and
2 reduction of dental plaque which reduces the risk of caries;
Lactobacillus fermentum CECT 5716 and decreases the Staphylococcus load
in breast milk which reduces the risk of infectious mastitis.
Deze claims hebben allen een negatieve beoordeling van de EFSA.
De afwijzing van deze drie gezondheidsclaims zijn unaniem aangenomen.
C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission
Regulation refusing to authorise a health claim made on foods and
referring to children's development and health.(SANTE/11492/2017)
Dit agendapunt betreft de behandeling van de afwijzing van een artikel 14.1
kinderclaim. De claim voor Nutrimune (gepasteuriseerde wei van koeien
gefermenteerd met Lactobacillus paracasei CBA L74) geeft aan dat dit product het
afweersysteem in maagdarm en luchtwegen van jonge kinderen beschermt.
Er zijn geen vragen over deze afwijzing. De volgende keer komt deze claims ter
besluitvorming op de agenda.

Section Plant Health
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Implementing Decision establishing a work programme for the years 2019-2020 for
the implementation of survey programmes for pests.
Sinds mei 2014 is de nieuwe Financial Regulation van kracht en daarmee is er ook
cofinanciering mogelijk voor het uitvoeren van nationale surveillance programma’s
voor fytosanitaire controles. Met de implementatie van de nieuwe Official Control
regulation en Financial regulation (art 22) komt er geld vrij voor cofinanciering van
nationale fytosanitaire surveillance programma’s.

Nadat het Permanent Comité Plant Health in maart 2018 nog enkele openstaande
punten had, is nu een definitief voorstel voorgelegd.
Het permanent comité heeft unaniem ingesteld met het programma 2019-2020.
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