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Samenvatting
De Commissiewerkgroep Voedings- en gezondheidsclaims heeft op 11 juni
gesproken over:
afwijzingen voor vier generieke gezondheidsclaims;
voorstel voor autorisatie van een generieke gezondheidsclaim;
EFSA opinie over een gezondheidsclaim voor cafeïne in zwarte thee;
conceptvoorstel voor toelating van een 30-tal kinderclaims;
voorstel voor verschillende generieke benamingen: hoestbonbons/
keelpastilles, tonic;
vraag van een lidstaat over de claim ‘unsweeteded taste’ op
oploskoffie (cappucino).
A1
-

Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006
L-carnitine contributes to normal lipid metabolism;
Black tea and improvement of endothelium-dependent vasodilation’;
NWT-02,
a
fixed
combination
of
lutein,
zeaxanthin
and
docosahexaenoic acid in egg yolk reduces loss of vision. Visual function
as measured by Best Corrected Visual Acuity (BCVA);
- Xanthohumol in XERME® (a xanthohumol-enriched roasted malt
extract) helps to maintain the integrity of DNA and protects against
oxidative damage in the cells of the body.
Deze vier generieke gezondheidsclaims (artikel 13.5) hebben allen een
negatieve beoordeling van de EFSA. Een lidstaat wil de gezondheidsclaims
over L–carnitine nader bekijken en zal hier later op terugkomen.
Carbohydrate solutions can contribute to the improvement of physical
performance during a high-intensity and long-lasting physical exercise
in healthy trained adults.
Deze gezondheidsclaim heeft een positieve beoordeling van de EFSA. De
Commissie meldt nog even dat sportvoeding niet valt onder de
Verordening over Voeding voor specifieke groepen (609/2013).
Verschillende lidstaten vragen naar wat ‘carbohydrate solutions’ zijn. In de
tekst van het voorstel staat dat het ‘glucose, mixtures of glucose and
fructose, sucrose and/or maltodextrin’ bevat, maar dit geeft onvoldoende
duidelijkheid. De Commissie legt uit dat het alle mogelijke mixen kunnen
zijn, maar glucose is altijd minimaal 30% aanwezig. In de
gebruiksvoorwaarden
is
het
woord
‘healthy’
geschrapt
omdat
gezondheidsclaims altijd op gezonde mensen betrekking hebben.
-
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Owing to its caffeine content, black tea improves attention.
De EFSA heeft deze claim positief beoordeeld. In de oorspronkelijk claim werd
‘black tea’ direct gelinkt aan ‘improvement of attention’ waarbij als werkende
stoffen caffeïne en L-theanine werden benoemd. DE EFSA kon in de drie
studies niet het bewijs vinden dat L-theanine een meerwaarde had in de
fysiologische werking.
Met de afwijzing van het EP van een voorstel met toelating van vier cafeïne
claims (waaronder de claim voor cafeïne i.r.t. ‘ improvement of attention’) is
het de vraag hoe we deze claim over cafeïne in thee moeten bezien.
Bovendien vragen lidstaten zich af of de cafeïne in de thee niet dezelfde
cafeïne is als in de eerder ingediende claims. De EFSA geeft aan dat de
cafeïne in thee niet anders is, maar dat de gebruiksvoorwaarden van de claim
over thee anders is dan die voor de eerder ingediende claim.
A2 Article 14(1)(b) of Regulation (EC) No 1924/2006
De Commissie heeft naar aanleiding van de opmerkingen in de vorige
vergadering en de schriftelijke reacties van de lidstaten een aangepast
voorstel met een 30-tal kinderclaims voorgelegd.
Kinderclaims zijn alleen toegelaten voor voedinsstoffen die niet volgens
samenstellingseisen verplicht zijn toe te voegen aan producten, bijvoorbeeld
via de gedelegeerde verordening 2016/127 over zuigelingenvoeding. Er
waren ook enkele lidstaten die verder wilden gaan en ook een verbod wilden
op de vrijwillig toegevoegde voedingsstoffen in producten waar
samenstellingseisen voor gelden.
Voor een aantal kinderclaims is op basis van EFSA-adviezen de toepassing
verbreed naar alle kinderen (0 tot 18 jaar).
Omdat er eerder toegelaten kinderclaims in het voorstel worden aangepast is
er een overgangstermijn van 6 maanden opgenomen in het voorstel. De duur
van 6 maanden is een vast gegeven in de Claimsverordening, de Commissie
kan hier niet van afwijken.
Er zijn nog wel vragen van lidstaten over wanneer welke referentie innames
gelden en of dit alleen per 100 g of 100 ml moet gelden of ook per portie
(serving). Dan volgt ook meteen de vraag wat een portie is. Daarnaast de
vraag in welke mate de voedingsstof aanwezig moet zijn in vloeibare
producten is dat 15% of 7,5% van de referentie inname, de Commissie
hanteert zowel voor vast als voor vloeistof 15%.
Enkele lidstaten vragen of deze claims nu ook gebruikt kunnen worden voor
supplementen voor kinderen.
Als lidstaten nog aanvullende opmerkingen hebben dan kunnen die schriftelijk
kenbaar gemaakt worden bij de Commissie. De Commissie gaat verder
werken aan het voorstel.
B Generic Descriptors – Article 1(4) of Regulation (EC) No 1924/2006
Een voorstel voor toelating van verschillende generieke benamingen in
lidstaten waarvoor de benamingen al langer in gebruik zijn en door de
consument niet gezien worden als gezondheidsclaim is al een paar keer door
de Commissiewerkgroep Claims besproken. Het gaat onder andere om de
Nederlandse benamingen hoestbonbons, keelpastilles, tonic. De Commissie
heeft het voorstel bijgewerkt op basis van eerder gemaakte opmerkingen
door de lidstaten. Het leek in de vorige vergadering dat er overeenstemming
was, maar er zijn toch enkele aanpassingen doorgevoerd. Oner andere is de
benaming borstbollen geschrapt op nadrukkeijk verzoek van Belgïe en met
instemming van Nederland. Er zijn nog een paar kleine opmerkingen bij het
voorstel.
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C AOB
Een lidstaat vraagt hoe het ‘unsweetened taste’ moet interpreteren op
oploskoffie (capuccino). Kan dit gezien worden als de voedingsclaim ‘geen
suiker toegevoegd’? Dan zou het nog wel zoet kunnen smaken, vanwege de
van nature aanwezige suikers. De vraag is wat de consument verstaat onder
een dergelijke claim op de verpakking.
Den Haag, 15 juni 2018
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