> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Verslag van de vergadering van SCOPAFF Algemene
Levensmiddelenwetgeving

Directie Voeding,
Gezondheidsbescherming
en Preventie
Regulier Overleg Warenwet

Datum
Voorzitter Cie
Ned.Delegatie

11 februari 2019
Sabine Pelsscher
Erika Smale

Samenvatting
In
de
vergadering
van
het
permanent
comité
over
algemene
levensmiddelenwetgeving op 11 februari zijn drie notificaties toegelicht.
Notificatie van België voor introductie van het voedselkeuzelogo NutriScore als
een voedingsclaim;
Notificatie van Zweden over aanpassing van de definitie van een
productcategorie voor veriijking van vitamine D;
Notificatie van Denemarken voor verhoging van het jodiumgehalte in
keukenzout en zout in brood en bakkerijproducten.

A.01 Consultation of the Committee at the request of Italy in the context of
Article 23 of Regulation (EC) No 1924/2006, on the notification
2018/0496/B concerning a draft “Royal Decree on the use of the NutriScore logo”
België legt uit dat zij Het Franse Nutri-Score één op één hebben geïntroduceerd. Het
enige verschil is dat Beilgë het nu genotificeerd onder twee verordeningen. Ten
eerste betreft het artikel 36 van de Verordening over Voedselinformatie voor
consumenten ((EU) 1169/2011), dit artikel gaat over vrijwillige voedselinformatie.
Ten tweede gaat het om de claimsverordening ((EG) 1924/2006) als het gaat om
de groene aanduiding in het logo.
De Belgen hebben een brede consultatie uitgevoerd onder stakeholders en hebben
support van de federale organisaties, consumentenorganisaties, retail en
voedingsmiddelenproducenten. Volgens de Belgen zijn er veel studies die aantonen
dat Nutri-Score tot op heden het beste systeem is om de consument te helpen bij
een gezondere voedselkeuze.
Drie lidstaten zijn tegen het gebruik van Nutri-Score. Nutri-Score zou niet voldoen
aan artikel 35 van de Verordening over Voedselinformatie voor consumenten ((EU)
1169/2011). Dit artikel regelt dat de voedingswaarde van de verplicht vermelde
nutriënten op de achterkant van de verpakking op de voorkant met symbolen mogen
worden worden weergegeven. Met Nutri-Score zouden producten niet goed met
elkaar vergeleken kunnen worden. Een lidstaat vindt dat de gebruikte kleuren van
Nutri-Score onduidelijk zijn en dat het gebruikte algoritme om de kleur van het
product te bepalen te complex is.
De Commissie geeft aan dat België de juiste procedure volgt door Nutri-Score te
notificeren onder artikel 36 van de Verordening over Voedselinformatie voor
consumenten ((EU)1169/2011) en de claimsverordening ((EG)1924/2006). De
juridische afdeling van de Commissie kijkt nu naar de notificatie. Artikel 35 van
Verordening over Voedselinformatie voor consumenten ((EU)1169/2011) is bedoeld
voor logo’s die verwijzen naar voedingswaarde op de achterkant van de verpakking,
dit artikel is niet bedoeld voor logo’s die een waarde geven van een totaalproduct.
Een lidstaat meldt dat het momenteel serieus overweegt om ook Nutri-Score te
introduceren, maar bekijkt momenteel de uitkomsten van het algoritme voor
bepaalde voedingsmiddelen. De lidstaat wil graag Nutri-Score invoeren met een
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kleine aanpassing in het algoritme voor bepaalde voedingsmiddelen. De vraag is of
het logo dan nog als Nutri-Score mag worden bestempeld. Het algoritme ligt immers
vast en is bepaald door Frankrijk.
Een andere lidstaat meldt dat het heeft gekeken naar de uitkomsten voor de
verschillende voedingsmiddelencategorieën. De Commissie wil graag weten bij welke
voedingsmiddelencategorieën
de
uitkomsten
niet
stroken
met
de
voedingsaanbevelingen in de lidstaten.
Er zijn lidstaten die aangeven voorstander te zijn van een EU-geharmoniseerd
gebruik van een voedselkeuzelogo. De Commissie meldt dat eind maart het rapport
over ‘fornt of pack labeling’ zal worden gepubliceerd. De Commissie waarschuwt dat
vanwege de aankomende verkiezingen de voor te stellen aanpak niet erg concreet
zal zijn.
A.02 Exchange of views of the Committee on a Swedish notification of a
draft regulation amending the Swedish National Food Agency regulations
(LIVSFS 2018:5) on the enrichment of certain foods (2018/588/SV)
Zweden licht toe dat het nationale regelgeving heeft voor de verrijking van sommige
productcategorieën met vitamine D. De voorliggende notificatie betreft een wijziging
van een definitie voor de categorie gefermenteerde melkproducten. Deze definitie
wordt nu gelijkgesteld aan de EU-geharmoniseerde definitie voor gefermenteerde
melkproducten.
Zweden verrijkt ook biologische producten met vitamine D. De vraag is of dit mag
volgens de Europese regelgeving voor biologische productie en of dit product dan
ook op de markt komt in andere EU-lidstaten. In principe mogen deze
gefermenteerde melkproducten die verrijkt zijn met vitamine D niet meer als
biologische producten worden verkocht. De Commissie zal dit nog navragen bij
collega’s van DG-AGRI.
De standstill periode loopt nog tot juni 2019. Tot die tijd kunnen lidstaten nog
reageren. De Commissie zal in juni een reactie opstellen.
A.03 Exchange of views of the Committee on a Danish notification of a
draft Order on the addition of iodine to houdsehold salt and salt in bread
and general bakery products (2018/552/DK)
Denemarken heeft sinds 2000 een verplichte jodiumverrijking in huishoudzout en
zout voor brood en bakkerijproducten. De hoogte van de verrijking was gebaseerd
op de zoutinname van destijds. Nu de zoutinname is gereduceerd zal Denenmarken
jodiumgehaltes in het zout verhogen van 13 naar 20 microgram per kg zout. Het
betreft hier producten voor nationaal gebruik, niet voor producten die de Deense
grens over gaan.
De Commissie geeft aan dat er nog een standstill periode geldt. Lidstaten kunnen
opmerkingen sturen. De Commissie zal in mei met een reactie komen.
AOB
Estland wil graag weten hoe het staat met de voortgang van de reactie van de
Commissie bij de terugkoppeling van de lidstaten waar nationale regels voor
herkomstetikettering geldt.
De Commissie legt uit dat het van zeven lidstaten een rapportage verwacht, van
twee lidstaten is dit ontvangen. De Commissie zal zodra alle rapportages er zijn,
op basis van de inhoud beslissen over de vervolgstappen. De Commissie kan hier
nog geen tijdstraject voor aangeven.
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