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

van XXX

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 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) Krachtens artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 heeft de Commissie 

Verordening (EU) nr. 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van
toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking 
en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan2, vastgesteld.

(2) Toen de lijst van toegestane gezondheidsclaims werd vastgesteld, was van een aantal 
gezondheidsclaims de evaluatie door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) of de bestudering door de Commissie nog niet afgerond3.

(3) Van deze gezondheidsclaims heeft de EFSA de claim die naar het effect van 
koolhydraten op de instandhouding van de hersenfunctie verwijst, gunstig beoordeeld 
en zij heeft als passende gebruiksvoorwaarde voor deze claim voorgesteld dat "een 
dagelijkse inname van 130 g glykemische koolhydraten naar schatting de volledige 
glucosebehoefte van de hersenen kan dekken"4.

(4) Artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat met de toegestane 
gezondheidsclaims alle noodzakelijke voorwaarden (waaronder beperkingen) voor het 
gebruik ervan in de lijst moeten worden opgenomen. De lijst van toegestane claims 
moet bijgevolg de formulering van de claims, 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 omvatten, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 en de adviezen van de EFSA.

(5) Een aantal lidstaten heeft echter daartegen aangevoerd dat een dergelijke vergunning 
met de voorwaarden voor het gebruik van de claim de consumptie van levensmiddelen 

                                               
1 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.
2 PB L 136 van 25.5.2012, blz. 1.
3 Overeenkomend met 2232 ID-vermeldingen in de geconsolideerde lijst.
4 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf
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met andere dan natuurlijke suikers zou aanmoedigen en bevorderen. Voorts zou zij een 
tegenstrijdige en verwarrende boodschap aan de consumenten overbrengen, met name 
in het licht van nationale voedingsadviezen om de consumptie van suikers te 
verminderen. Aangenomen wordt dat voor deze specifieke gezondheidsclaim 
tegenstrijdige doelstellingen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht 
door de claim alleen onder specifieke gebruiksvoorwaarden toe te staan en het gebruik 
ervan te beperken tot suikerarme levensmiddelen, of levensmiddelen die natuurlijke 
suikers kunnen bevatten maar waaraan geen suikers zijn toegevoegd.

(6) Deze verordening moet worden toegepast zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding ervan om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te 
stellen zich aan haar voorschriften aan te passen.

(7) In overeenstemming met artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 moet 
het repertorium van voedings- en gezondheidsclaims dat alle toegestane 
gezondheidsclaims omvat, worden bijgewerkt in het licht van deze verordening.

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

(9) Verordening (EU) nr. 432/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
(10) 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 heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EU) nr. 432/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij 
deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding].

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
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BIJLAGE
Verordening (EU) nr. 432/2012 wordt als volgt gewijzigd.
In de bijlage wordt in alfabetische volgorde de volgende vermelding ingevoegd:

Nutriënt, stof, 
levensmiddel of 
levensmiddelen

categorie

Claim Voorwaarden voor het gebruik van de 
claim

Voorwaarden 
voor en/of 

beperkingen van 
het gebruik van 
het levensmiddel 

en/of 
aanvullende 

vermelding of 
waarschuwing

Nummer 
EFSA Journal

Relevant nummer 
van opname in de 
bij de EFSA ter 

beoordeling 
ingediende 

geconsolideerde 
lijst

Koolhydraten
Koolhydraten dragen bij 
tot de instandhouding van 
de normale hersenfunctie

Om de claim te dragen moet aan de consument 
informatie worden verstrekt dat het gunstige effect 
wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 
130 g koolhydraten uit alle bronnen.
De claim kan worden gebruikt voor 
levensmiddelen die ten minste 20 g koolhydraten 
bevatten die door de mens worden 
gemetaboliseerd, met uitzondering van polyolen, 
per aangegeven portie, en in overeenstemming met 
de voedingsclaim SUIKERARM of ZONDER 
TOEGEVOEGDE SUIKERS als vermeld in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

De claim mag niet 
worden gebruikt 
voor levensmiddelen 
die voor 100 % uit 
suikers bestaan.
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