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VERORDENING (EU) Nr. 718/2013 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 608/2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en
voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of
fytostanolesters
(Voor de EER relevante tekst)

de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en
gezondheidsclaims voor levensmiddelen (4). Dienovereen
komstig werd onder bepaalde gebruiksvoorwaarden een
vergunning verleend voor bepaalde gezondheidsclaims
die betrekking hebben op de verlaging en de instandhou
ding van het bloedcholesterol met betrekking tot voe
dingsmiddelen die plantensterolen en plantenstanolen be
vatten door Verordening (EG) nr. 983/2009 van de Com
missie van 21 oktober 2009 inzake de verlening en
weigering van een vergunning voor bepaalde gezond
heidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeper
king en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (5),
Verordening (EU) nr. 384/2010 van de Commissie van
5 mei 2010 betreffende de verlening en weigering van
een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor
levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwik
keling en de gezondheid van kinderen (6) en Verordening
(EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012
tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheids
claims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobe
perking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen
gaan (7).

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presen
tatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte
reclame (1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge het advies van het Wetenschappelijk Comité
voor de menselijke voeding (WCMV) van 26 september
2002 (2) en om te kunnen garanderen dat consumenten
voldoende informatie krijgen bij het aanschaffen van voe
dingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde
fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en fytostanoles
ters, voorziet Verordening (EG) nr. 608/2004 van
31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmid
delen en voedselingrediënten met toegevoegde fytostero
len, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters (3)
in verplichte vermeldingen bovenop diegene opgesomd
in artikel 3 van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot
de etikettering van dergelijke levensmiddelen.

(2)

Verordening (EG) nr. 608/2004 bepaalt dat de etikette
ring van dergelijke voedingsmiddelen en voedselingre
diënten onder meer moet vermelden dat het product
uitsluitend bedoeld is voor mensen die hun bloedcholes
terolgehalte willen verlagen. Die verplichte vermelding
moet ervoor zorgen dat het product de doelgroep bereikt
en dat onnodige consumptie door niet-doelgroepen ver
meden wordt.

(3)

De vrijwillige vermelding van voedings- en gezondheids
claims op voedseletiketten wordt geregeld door Verorde
ning (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en

(1) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
(2) Advies van het WCMV „General view on the long-term effects of the
intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources”.
(3) PB L 97 van 1.4.2004, blz. 44.

(4)

Verordening (EG) nr. 983/2009 verleende, onder be
paalde gebruiksvoorwaarden, een vergunning voor de
volgende gezondheidsclaims: „Het is aangetoond dat
plantensterolen het bloedcholesterol in significante mate
verlagen. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor
voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten” en „Het
is aangetoond dat plantenstanolesters het bloedcholeste
rol verlagen. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofac
tor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten”.

(5)

Verordening (EU) nr. 384/2010 verleende, onder speci
fieke gebruiksvoorwaarden, een vergunning voor de vol
gende gezondheidsclaim: „Het is aangetoond dat planten
sterolen en plantenstanolesters de bloedcholesterol ver
lagen. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor bij
de ontwikkeling van coronaire hartziekten.”

(6)

Verordening (EU) nr. 432/2012 verleende, onder speci
fieke gebruiksvoorwaarden, een vergunning voor de vol
gende gezondheidsclaim: „Plantensterolen/-stanolen dra
gen bij tot de instandhouding van normale cholesterol
gehalten in het bloed”.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

404
277
113
136

van
van
van
van

30.12.2006, blz. 9.
22.10.2009, blz. 3.
6.5.2010, blz. 6.
25.5.2012, blz. 1.

L 201/50

(7)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

De formulering van de gezondheidsclaims waarvoor een
vergunning is verleend, samen met de verplichte vermel
ding met betrekking tot de doelgroep zoals vastgesteld in
Richtlijn (EG) nr. 608/2004, zou consumenten die hun
bloedcholesterolgehalte niet onder controle moeten hou
den ertoe kunnen aanzetten het product te gebruiken.
Om de consistentie te waarborgen van informatie op
de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingre
diënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fy
tostanolen en/of fytostanolesters, is het daarom aange
wezen om de verplichte vermelding zoals vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 608/2004 te wijzigen, waarbij moet
worden gezorgd dat de formulering voldoende waarbor
gen biedt voor het informatieve doel waarvoor zij aan
vankelijk werd ingevoerd.

(8)

Om exploitanten van een levensmiddelenbedrijf in staat
te stellen de etikettering van hun producten aan te passen
aan de voorschriften van deze verordening, is het belang
rijk een passende overgangsperiode voor de toepassing
van deze verordening vast te stellen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Euro
pees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen
verzet,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Verordening (EG) nr. 608/2004
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 608/2004 wordt punt 3
vervangen door:
„3. er wordt vermeld dat het product niet bedoeld is voor
mensen die hun bloedcholesterolgehalte niet onder con
trole moeten houden.”.
Artikel 2
Overgangsmaatregelen
Voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fy
tosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters
die in de handel gebracht werden of eerder dan 15 februari
2014 van een etiket werden voorzien en die niet in overeen
stemming zijn met de voorschriften van deze verordening, mo
gen in de handel worden gebracht totdat de voorraden van die
voedingsmiddelen zijn uitgeput.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

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

Gedaan te Brussel, 25 juli 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

