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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2007/29/EG VAN DE COMMISSIE
van 30 mei 2007
tot wijziging van Richtlijn 96/8/EG wat betreft de etikettering, het adverteren en het te verkoop
aanbieden van voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden
genuttigd voor gewichtsvermindering
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het toestaan van claims met een verwijzing naar een
vermindering van het hongergevoel of een versterking
van het gevoel van verzadiging op voorwaarde dat dergelijke claims zijn gebaseerd op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs en door de gemiddelde consument
goed begrepen worden, weerspiegelt de ontwikkeling
van het gamma en de eigenschappen van de producten.

(5)

Deze redenering geldt zeker voor producten die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd
voor gewichtsvermindering. Daarom mag het gebruik
van dergelijke claims niet langer worden verboden, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1924/2006.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (2) is
van toepassing met ingang van 1 juli 2007. Zij is van
toepassing op voedingsmiddelen die zijn bestemd om in
energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering, onverminderd de specifieke voorschriften van Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van
26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd
voor gewichtsvermindering (3).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 5 van Richtlijn 96/8/EG wordt lid 3 vervangen door:

(2)

(3)

In Richtlijn 96/8/EG wordt bepaald dat op de etikettering
van de onder die richtlijn vallende producten en bij het
adverteren en het te koop aanbieden geen melding mag
worden gemaakt van de snelheid of van de mate van
gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen ervan, noch
van een vermindering van het hongerig gevoel noch van
een versterking van het gevoel van verzadiging.

Artikel 13, lid 1, onder c), van Verordening 1924/2006
staat toe dat voor levensmiddelen onder nader omschreven voorwaarden gezondheidsclaims worden gebruikt
met een beschrijving van of een verwijzing naar met
name een vermindering van het hongergevoel of een
versterking van het gevoel van verzadiging.

(1) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9; gerectificeerd in PB L 12 van
8.1.2007, blz. 3.
(3) PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22.

„3.
Op de etikettering van de betrokken producten en bij
het adverteren en het te verkoop aanbieden mag geen melding worden gemaakt van de snelheid of van de mate van
gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen ervan.”.

Artikel 2
Omzetting
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 30 november 2007 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij
delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee,
alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2007.
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Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2007.

Artikel 4

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

