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VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE 

van XXX 

tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die 
niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen1, en met 
name artikel 13, lid 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen verboden, tenzij de Commissie daarvoor 
overeenkomstig die verordening een vergunning heeft verleend en zij zijn opgenomen 
in een lijst van toegestane claims. 

(2) Artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de lidstaten de 
Commissie uiterlijk op 31 januari 2008 een nationale lijst met gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van die verordening, moeten 
verstrekken. De nationale lijsten van claims moeten worden verstrekt tezamen met de 
voorwaarden die daarop van toepassing zijn en verwijzingen naar het desbetreffende 
wetenschappelijk bewijs.  

(3) Artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de Commissie, na 
raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), uiterlijk op 
31 januari 2010 een lijst vaststelt van toegestane gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 1, van die verordening, en van alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van die claims. 

(4) Op 31 januari 2008 heeft de Commissie lijsten met meer dan 44 000 
gezondheidsclaims van de lidstaten ontvangen. Uit een onderzoek van de nationale 
lijsten bleek dat het wegens vele doublures en de daaropvolgende discussies met de 
lidstaten nodig was om de nationale lijsten te bundelen in een geconsolideerde lijst van 

                                                 
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9. 
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de claims waarvoor de EFSA wetenschappelijk advies moest verstrekken, hierna de 
"geconsolideerde" lijst genoemd2.  

(5) Op 24 juli 2008 heeft de Commissie de EFSA officieel het verzoek om een 
wetenschappelijk advies overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 toegezonden, tezamen met het mandaat en een eerste deel van de 
geconsolideerde lijst. Verdere delen van de geconsolideerde lijst zijn in november en 
december 2008 toegezonden. De geconsolideerde lijst werd door de Commissie 
afgerond met een addendum, dat op 12 maart 2010 aan de EFSA werd toegezonden. 
Sommige claims in de geconsolideerde lijst werden later door de lidstaten ingetrokken 
voordat zij door de EFSA waren geëvalueerd. De wetenschappelijke evaluatie van de 
EFSA leidde tot de publicatie van haar adviezen tussen oktober 2009 en juli 2011 3.  

(6) In haar evaluatie constateerde de EFSA dat sommige verzoeken betrekking hadden op 
verschillende geclaimde effecten of hetzelfde geclaimde effect bundelden. Daarom 
kunnen voor een in deze verordening behandelde gezondheidsclaim een of meer 
vermeldingen in de geconsolideerde lijst zijn opgenomen. 

(7) Voor een aantal gezondheidsclaims concludeerde de EFSA dat, op grond van de 
ingediende gegevens, een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen een 
levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de bestanddelen daarvan en het 
geclaimde effect. Gezondheidsclaims waarvoor die conclusies gelden en die voldoen 
aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moeten overeenkomstig 
artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden toegestaan en in de 
desbetreffende lijst worden opgenomen.  

(8) Artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat tezamen met de 
toegestane gezondheidsclaims alle noodzakelijke voorwaarden (waaronder 
beperkingen) voor het gebruik ervan in de lijst moeten worden opgenomen. De lijst 
van de toegestane claims moet bijgevolg de formulering van de claims en de 
specifieke voorwaarden voor het gebruik van de claims en, indien van toepassing, de 
voorwaarden voor of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of een 
aanvullende vermelding of waarschuwing overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 en de adviezen van de EFSA omvatten. 

(9) Een van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 is ervoor te zorgen dat 
gezondheidsclaims waarheidsgetrouw, duidelijk, betrouwbaar en nuttig voor de 
consument zijn. In dit verband moet rekening worden gehouden met de formulering en 
de presentatie van die claims. Als de formulering van de claims dezelfde betekenis 
voor consumenten heeft als die van een toegestane gezondheidsclaim, doordat zij 
hetzelfde verband aantonen tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of 
een van de bestanddelen daarvan en de gezondheid, moeten de claims aan dezelfde 
gebruiksvoorwaarden voldoen als die welke gelden voor de toegestane 
gezondheidsclaims. 

(10) De Commissie heeft een aantal voor evaluatie ingediende claims geïdentificeerd, die 
betrekking hebben op de effecten van planten- of kruidensubstanties, algemeen bekend 

                                                 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm 
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als "botanische substanties", waarvoor de EFSA nog een wetenschappelijke evaluatie 
moet uitvoeren. Bovendien bestaan er gezondheidsclaims waarvoor een verdere 
evaluatie is vereist voordat de Commissie in staat is om de eventuele opname in de 
lijst van toegestane claims te bestuderen of die zijn geëvalueerd maar waarvan de 
bestudering door de Commissie op dit ogenblik wegens andere rechtmatige factoren 
niet kan worden voltooid.  

(11) Claims waarvan de evaluatie door de EFSA of de bestudering door de Commissie nog 
niet is voltooid, zullen op de website van de Commissie 4 worden gepubliceerd en 
mogen verder gebruikt worden overeenkomstig artikel 28, leden 5 en 6, van 
Verordening (EG) nr. 1924/2006. 

(12) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 moeten gezondheidsclaims worden gebaseerd op algemeen aanvaard 
wetenschappelijk bewijs. Bijgevolg mogen geen gezondheidsclaims worden 
toegestaan, die geen gunstige beoordeling over hun wetenschappelijke onderbouwing 
door de EFSA hebben gekregen, omdat niet kon worden geconcludeerd dat een 
oorzakelijk verband kon worden vastgesteld tussen een levensmiddelencategorie, een 
levensmiddel of een van bestanddelen ervan en het geclaimde effect. De verlening van 
een vergunning mag ook rechtmatig worden geweigerd als de gezondheidsclaims niet 
voldoen aan andere algemene en specifieke voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006, zelfs in geval van een gunstige wetenschappelijke beoordeling dooe de 
EFSA. Er mogen geen gezondheidsclaims worden gedaan die niet in overeenstemming 
zijn met algemeen aanvaarde voedings- en gezondheidsbeginselen. De EFSA 
concludeerde dat voor een claim5 over het effect van vetten op de normale absorptie 
van vetoplosbare vitaminen en een andere claim6 over het effect van natrium op het 
behoud van de normale spierfunctie een oorzakelijk verband is vastgesteld. Het 
gebruik van die gezondheidsclaims zou echter een tegenstrijdige en verwarrende 
boodschap aan de consumenten overbrengen, omdat zij de consumptie van nutriënten 
zou aanmoedigen waarvoor de Europese, nationale en internationale autoriteiten op 
grond van algemeen aanvaard wetenschappelijk advies de consument informeren dat 
de inname daarvan moet worden verminderd. Daarom voldoen deze twee claims niet 
aan artikel 3, onder a), tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 dat bepaalt 
dat het gebruik van claims niet dubbelzinning of misleidend mag zijn. Ook indien de 
betrokken gezondheidsclaims alleen onder specifieke gebruiksvoorwaarden en/of met 
aanvullende vermeldingen of waarschuwingen werden toegestaan, zou dit niet 
voldoende zijn om de verwarring bij de consument weg te nemen, en bijgevolg mogen 
de claims niet worden toegestaan.  

(13) Deze verordening moet worden toegepast zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding daarvan om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te 
stellen zich aan de voorschriften aan te passen, inclusief het verbod overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 op het gebruik van 
gezondheidsclaims waarvan de evaluatie door de EFSA en de bestudering door de 
Commissie is voltooid.  

                                                 
4 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm 
5 Overeenkomstig de vermeld ingen ID 670 en ID 2902 in de geconsolideerde lijst. 
6 Overeenkomstig vermelding ID 359 in de geconsolideerde lijst. 
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(14) Artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat de Commissie een 
EU-repertorium van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, hierna "het 
repertorium" genoemd, moet opstellen en bijhouden. Het repertorium zal alle 
toegestane claims en onder meer de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten. 
Het repertorium zal ook een lijst van afgewezen gezondheidsclaims en de redenen 
voor de afwijzing bevatten.  

(15) Gezondheidsclaims die door de lidstaten zijn ingetrokken, zullen niet worden 
opgenomen in de lijst van afgewezen claims in het repertorium van de Unie. Het 
repertorium zal periodiek worden bijgewerkt en, in voorkomend geval, nadat 
vooruitgang is geboekt inzake gezondheidsclaims waarvoor de evaluatie door de 
EFSA en/of de bestudering door de Commissie nog niet is voltooid. 

(16) Met de opmerkingen en standpunten van het publiek en belanghebbenden die de 
Commissie heeft ontvangen, is naar behoren rekening gehouden bij het vaststellen van 
de in deze verordening vervatte maatregelen. 

(17) De toevoeging van stoffen aan of het gebruik van stoffen in levensmiddelen wordt 
geregeld bij specifieke EU- en nationale wetgeving, alsook de indeling van producten 
als levensmiddelen of geneesmiddelen. Besluiten over een gezondheidsclaim 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006, zoals de opname in de lijst van 
toegestane claims, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van die verordening, vormen niet 
een vergunning voor het in de handel brengen van de stof waarvoor de claim geldt, een 
besluit over de vraag of de stof in levensmiddelen kan worden gebruikt of een indeling 
van een bepaald product als een levensmiddel. 

(18) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies 
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en noch het 
Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 
Toegestane gezondheidsclaims  

1. De lijst van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 1924/2006, wordt vastgesteld in de bijlage bij deze 
verordening.  

2. De in lid 1 bedoelde gezondheidsclaims kunnen worden gedaan voor levensmiddelen 
overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde voorwaarden.  

Artikel 2 
Inwerkingtreding en toepassing  

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
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Zij is van toepassing met ingang van ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding 
daarvan]. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 
 De voorzitter 
 José Manuel BARROSO 


