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Dossierhouder

Samenvatting en actiepunten

De EC heeft een concept-verordening over hydroxyanthraceen derivaten
opgesteld. Het gebruik van Aloë blad in voedingssupplementen met
laxerende werking zal worden verboden. Rheum, Cassia en Rhamnus
worden aan deel C van bijlage III van Verordening (EG) Nr 1925/2006
toegevoegd.

Tot vrijdag 6 juli kunnen LS nog commentaar hierop aan de EC sturen.

Yohimbe wordt op deel A (verbod) van bijlage III van Verordening (EG) Nr
1925/2006 geplaatst.

Op basis van de EFSA-opinie wil de EC de artikel 8-procedure van
Verordening (EG) Nr 1925/2006 op groene thee catechines toepassen. Tot
eind juli kunnen LS hun voorkeur voor plaatsing op bijlage III aan de EC
sturen.

Na een verzoek hiertoe gaat de EC een concept-ontheffing van de
relevante wetgeving inzake ‘significante hoeveelheden voor verrijking’ voor
electrolyte sportdrankjes opstellen.

NL heeft als A.O.B.-punt aandacht gevraagd voor de declaratie van
referentie innames op voedingssupplementen voor kinderen.
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Concept EC-verordening over hydroxyanthraceen derivaten (HADs)
Bij het opstellen van de concept-verordening is de input van de LS en de
industrie meegenomen. Op basis van het EFSA-advies wil de Europese
Commissie (EC) het gebruik van Aloë blad en zijn bereidingen afkomstig van
Aloë soorten in voedingssupplementen bedoeld voor laxerende doeleinden aan
deel A (verbod) van bijlage III van Verordening (EG) Nr 1925/2006 toevoegen.
Aan deel C (onderzoek) worden Rheum wortel, rhizome en zijn bereidingen
afkomstig van Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon en hun hybriden,
Cassia blad, fruit en zijn bereidingen afkomstig van Cassia senna L., Cassia
angustifolia Vahl, Rhamnus schors en zijn bereidingen afkomstig van Rhamnus
frangula L., Rhamnus purshianus D.C. in voedingssupplementen voor
laxerende doeleinden toegevoegd. Het voorstel is nu dat het gaat om een
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verbod op gebruik in voedingssupplementen voor een laxerend effect. Enkele
LS vinden dat met de toevoeging ‘voor een laxerend effect’ wordt verwezen
naar een niet toegestane gezondheidsclaim. Hier zal de EC nog naar kijken.
Het verdere proces is als volgt: de procedure voor het aannemen van deze
verordening gaat starten. LS kunnen tot vrijdag 6 juli nog commentaar aan
de EC sturen. De concept-verordening zal nog op de website van de EC
gepubliceerd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het ‘Permanent comité
voor de voedselketen en dierzondheid’ van oktober over de verordening
stemmen. Als het voorstel dan aangenomen wordt, zal de verordening begin
2019 in werking treden.
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Concept EC-verordening over yohimbe
De CIE wil yohimbe op deel A (verbod) van bijlage III van Verordening (EG) Nr
1925/2006 plaatsen, waarmee het gebruik van yohimbe in voeding verboden
wordt. De planning is hetzelfde als die van de HAD’s.
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Updates van de EC
De CIE wil yohimbe op deel A (verbod) van bijlage III van Verordening (EG) Nr
1925/2006 plaatsen, waarmee het gebruik van yohimbe in voeding verboden
wordt. De planning is hetzelfde als die van de HAD’s.

4.1 Wetenschappelijke opinie van de EFSA over de veiligheid van groene
thee catechines
De EFSA heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van groene thee
catechines. Het gaat vooral over EGCG’s (epigallo catechingallaat), hier is de
meeste informatie over. Op basis van deze wetenschappelijke opinie wil de EC
de artikel 8-procedure van Verordening (EG) Nr 1925/2006 hierop toepassen.
De hierbij horende risicomanagement-opties zijn: deel A (verbod), deel B
(voorwaarden aan gebruik) en deel C (onderzoek).
LS kunnen tot eind juli nog vragen/opmerkingen over de wetenschappelijke
opinie aan de EFSA sturen. LS kunnen tot eind juli hun voorstel voor de
gewenste plaatsing op bijlage III (deel A, B of C) aan de EC sturen.
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Wat verder ter tafel komt

Verzoek om ontheffing van Verordening (EG) Nr 1925/2006 voor
electrolyte sportdrankjes:
Bij de CIE is een verzoek om een ontheffing van Verordening (EG) Nr 1925/2006
en Verordening (EG) Nr 1169/2011 voor electrolyte sportdrankjes binnen
gekomen. Het verzoek betreft een uitzondering van de in de
verrijkingsverordening (1925/2006) en voedselinformatie-verordening
(1169/2011) genoemde ‘significante hoeveelheden’ voor het verrijken van
sportdrankjes. Deze sportdrankjes vielen eerder in sommige lidstaten onder de
speciale voedingsrichtlijn (Parnuts), maar vallen nu onder de wet- en regelgeving
voor gewone voeding.
Meerdere LS zijn voor een ontheffing, vooral omdat deze sportdrankjes vaak in
grote hoeveelheden worden gedronken. Het wordt belangrijk gevonden om de
productcategorie goed te definiëren en bijbehorende maxima voor de stoffen
waarmee verrijkt wordt, vast te stellen. De CIE gaat een concept-ontheffing
opstellen die nog aan de LS wordt voorgelegd. Hierin zal een link worden gelegd
met de claimsverordening zodat er geen discrepanties ontstaan.
Te gebruiken eenheid voor declaratie koper in voedingssupplementen
Volgens de CIE is dit een technische kwestie die wordt meegenomen in de
wijziging van de voedingssupplementen-richtlijn 2002/46/EG.

Regulering gebruik van ‘other substances’ in voedingssupplementen
Er zijn veel voedingssupplementen met ‘other substances’ op de markt. Een LS zou
graag zien dat dit beter gereguleerd wordt. De EC meldt dat er eind dit jaar in het
kader van het REFIT-programma een rapport over botanicals uitkomt. Het is aan de
volgende EC om hiermee aan de slag te gaan en eventueel een voorstel te maken.
Een LS meldt dat zij graag informatie ontvangt van andere LS over hoe in andere
LS wordt omgegaan met ‘other substances’ in voedingssupplementen.
Declaratie referentie innames op voedingssupplementen voor kinderen
NL vraagt aandacht voor de declaratie van referentie innames op
voedingssupplementen voor kinderen. Conform de voedselinformatie-verordening
(1169/2011) wordt bij de vermelding van de referentie innames op
voedingssupplementen gerefereerd aan de voedingswaardereferenties voor
volwassenen, ook als het hierbij om voedingssupplementen voor (kleine) kinderen
gaat. De voedingswaardereferenties voor volwassenen zijn doorgaans hoger dan
die van kinderen, waardoor de indruk kan ontstaan dat (kleine) kinderen met een
voedingssupplement maar een klein deel van de referentie innames binnen
krijgen. Het zou kunnen dat ouders dan een extra voedingssupplement aan
(kleine) kinderen geven met hierdoor het risico op een te hoge en dus onveilige
inname. Een LS pleit voor op EU-niveau geharmoniseerde referentie innames voor
(kleine) kinderen zodat die conform artikel 36 van de voedselinformatieverordening op vrijwillige basis op het etiket kunnen worden gebruikt.
De EC meldt dat de EFSA momenteel bezig is met een herziening van de referentie
innames, ook voor kinderen. Dit kan de EC als uitgangspunt nemen voor een
voorstel voor de referentie innames voor speciale groepen, zoals (kleine) kinderen
en ouderen.
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