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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt bondig verzocht om de bescherming van natuurlijke 
geneesmiddelen in Europa. In dit opzicht verwijst het naar het restrictieve beleid van de EFSA 
ten aanzien van gezondheids- en voedingssupplementen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie

In de EU is het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
gereguleerd in Verordening (EG) nr. 1924/20061 (hierna "de claimsverordening" genoemd). 
In de context van deze verordening betekent het begrip "gezondheidsclaim" elke claim die 
stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een 
levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. 
Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten gezondheidsclaims: (1) 
functieclaims, (2) claims inzake ziekterisicobeperking en (3) claims die verband houden met 
de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Overeenkomstig artikel 10 van de 
claimsverordening zijn gezondheidsclaims alleen toegestaan daar op EU-niveau een 
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vergunning voor is verleend. 

Wat functieclaims betreft, is in artikel 13, lid 3, van de claimsverordening bepaald dat de 
Commissie na een wetenschappelijke beoordeling door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) volgens de regelgevingsprocedure met toetsing een communautaire 
lijst opstelt van toegestane gezondheidsclaims. In het kader van de procedure voor het 
aannemen van de EU-lijst van gezondheidsclaims heeft de Commissie ongeveer 44.000 
aanvragen (zogeheten ID's) ontvangen voor claims waarvoor in de toekomst een vergunning 
zou kunnen worden verleend en die vergezeld gingen van de voorwaarden die daarop van 
toepassing zijn en verwijzingen naar de desbetreffende wetenschappelijke staving. Vanwege 
de verschillende benaderingen die de lidstaten hiervoor hanteren en het bestaan van 
soortgelijke of identieke claims zag de Commissie zich genoodzaakt deze aanvragen te 
bundelen in een geconsolideerde lijst van 4637 ID's die aan de EFSA ter beoordeling zouden 
worden voorgelegd. 

In the context van functieclaims is de EU-lijst van toegestane gezondheidsclaims vastgesteld 
op grond van Verordening (EU) nr. 432/20121. Toen deze lijst werd aangenomen, bevatte zij 
222 gezondheidsclaims (die overeenkwamen met 497 aanvragen in de geconsolideerde lijst). 
De aanneming van deze verordening heeft er bovendien toe geleid dat er 1630 aanvragen in 
het gedeelte van het EU-register met niet-toegestane gezondheidsclaims werden opgenomen. 
2078 aanvragen in de geconsolideerde lijst moeten nog door de EFSA worden beoordeeld of 
door de regelgever in beschouwing worden genomen, en zouden misschien nog kunnen 
worden toegestaan. 

De rol van de EFSA in het besluitvormingsproces

Een van de leidende beginselen van de claimsverordening is dat gezondheidsclaims alleen 
gebruikt mogen worden als ze gebaseerd zijn op en onderbouwd zijn door algemeen aanvaard 
wetenschappelijk bewijs. De taak om te verifiëren of ingediende claims wetenschappelijk 
onderbouwd zijn is aan de EFSA toegewezen, hetgeen een geharmoniseerde beoordeling 
waarborgt. Het is de Commissie die, met inachtneming van de door de EFSA uitgevoerde 
wetenschappelijke beoordeling en andere legitieme factoren, uiteindelijk de beslissing neemt 
een claim toe te staan of af te wijzen. Derhalve wil de Commissie verduidelijken dat, hoewel 
in de context van de claimsverordening aan de EFSA is opgedragen om wetenschappelijk 
advies te geven, het verlenen van vergunningen tot de bevoegdheid van de Commissie 
behoort. De EFSA is op geen enkele wijze bevoegd om beslissingen te nemen over het al dan 
niet verlenen van een vergunning voor gezondheidsclaims.

De taak van de EFSA om wetenschappelijk advies te verstrekken over gezondheidsclaims is 
bovendien in overeenstemming met haar missie om "wetenschappelijk advies en 
wetenschappelijke en technische ondersteuning te verstrekken voor de wetgeving en het 
beleid van de Gemeenschap in alle aangelegenheden die direct of indirect op de voedsel- en 
voederveiligheid van invloed zijn". Daarnaast benadrukt de Commissie dat de EFSA bij het 
verstrekken van wetenschappelijk advies gebonden is aan de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002. De EFSA moet met name de beginselen van onafhankelijkheid, 
transparantie en vertrouwelijkheid eerbiedigen.
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De invoering van rechten op alternatieve behandelwijzen in de bepalingen van de EU 
betreffende gezondheid

Zoals hierboven beschreven, kent de claimsverordening, die van toepassing is op 
levensmiddelen, drie soorten gezondheidsclaims: (1) functieclaims, (2) claims inzake 
ziekterisicobeperking en (3) claims die verband houden met de ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen. De Commissie wil graag benadrukken dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 
b, van Richtlijn 2000/13/EG1 de etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd aan 
levensmiddelen geen eigenschappen mogen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen 
of genezen van een ziekte van de mens, of toespelingen mogen maken op dergelijke 
eigenschappen. Zodoende moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven er in elk geval 
voor zorgen dat claims waarmee levensmiddelen worden gepromoot niet leiden tot 
geneeskundige claims. 

Het evenwicht in de bepalingen inzake voedings- en gezondheidsclaims herstellen

De Commissie wil graag onderstrepen dat de claimsverordening erop gericht is de effectieve 
werking van de interne markt te verzekeren, en tegelijkertijd voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming te zorgen. De invoering van een vergunningsprocedure voor 
gezondheidsclaims op EU-niveau heeft een tweeledig effect: ze creëert eerlijke 
mededingingsvoorwaarden voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven en beschermt 
consumenten tegen misleidende claims. 
De Commissie onderstreept dat de bepalingen van de claimsverordening, die door de 
medewetgever zijn aangenomen, bij het vaststellen van een l i j s t  van toegestane 
gezondheidsclaims zijn geëerbiedigd. 
Tot slot benadrukt de Commissie dat het niet toestaan van claims als dusdanig geen verbod op 
het in de handel brengen van producten inhoudt, maar uitsluitend van invloed is op de manier 
waarop ze op in de handel worden gebracht. 

Conclusie

In het licht van het bovenstaande ziet de Commissie geen mogelijkheid het verzoek van 
indienster in te willigen. 
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