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Arrest in zaak T-100/15
Dextro Energy GmbH & Co. KG / Commissie

Het Gerecht bevestigt dat bepaalde gezondheidsclaims voor glucose niet kunnen
worden toegestaan
De Commissie heeft terecht vastgesteld dat deze gezondheidsclaims het gebruik van suiker
aanmoedigen terwijl een dergelijke aanmoediging indruist tegen de algemeen aanvaarde
voedings- en gezondheidsbeginselen
De Duitse vennootschap Dextro Energy vervaardigt voor de Duitse en Europese markt producten
in verschillende aanbiedingsvormen die nagenoeg volledig uit glucose bestaan. De klassieke
kubus bestaat uit acht glucosetabletten van elk 6 gram.
In 2011 had Dextro Energy verzocht het gebruik van de volgende gezondheidsclaims toe te staan1:
„glucose wordt in het normale energiemetabolisme van het lichaam gemetaboliseerd”, „glucose
draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme”, „glucose ondersteunt de normale
lichamelijke activiteit”, „glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme tijdens
lichaamsbeweging” en „glucose draagt bij tot een normale werking van de spieren tijdens
lichaamsbeweging”.2
Ondanks het positieve advies van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA), die
meende dat een oorzakelijk verband kon worden gelegd tussen het gebruik van glucose en een
normaal energieleverend metabolisme, heeft de Commissie in januari 2015 geweigerd deze
gezondheidsclaims toe te staan.3 Volgens de Commissie brengen de betrokken
gezondheidsclaims aan de consument een tegenstrijdige en verwarrende boodschap over omdat
zij het gebruik van suiker aanmoedigen, terwijl de nationale en internationale autoriteiten op grond
van algemeen aanvaard wetenschappelijk advies aanbevelen de inname van suiker te
verminderen. Ook al zouden deze gezondheidsclaims slechts onder specifieke
gebruiksvoorwaarden en/of met aanvullende vermeldingen of waarschuwingen worden
toegestaan, de boodschap zou, aldus de Commissie, daarom niet minder verwarrend voor de
consument zijn zodat de betrokken claims niet konden worden toegestaan.
In zijn arrest van vandaag verwerpt het Gerecht van de Europese Unie het door Dextro Energy
ingestelde beroep en bevestigt het aldus de beslissing van de Commissie.
Het Gerecht benadrukt met name dat de Commissie, hoewel zij het advies van de EFSA niet ter
discussie heeft gesteld (deze autoriteit heeft uitsluitend tot taak na te gaan of de
gezondheidsclaims op wetenschappelijk bewijs steunen en of de tekst van de claims aan bepaalde
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Volgens verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake
voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404, blz. 9) zijn gezondheidsclaims in de etikettering
alsmede in de presentatie van en de reclame voor levensmiddelen verboden tenzij zij in overeenstemming zijn met de
verordening, overeenkomstig de verordening zijn toegestaan en in de lijsten van toegestane claims zijn opgenomen. De
aldus toegestane gezondheidsclaims mogen door elke exploitant van een levensmiddelenbedrijf worden gebruikt.
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Voor de eerste twee claims was de doelgroep de bevolking in het algemeen, terwijl voor de drie overige claims de
doelgroep bestond uit actieve mannen en vrouwen in goede gezondheid en met een goed uithoudingsvermogen.
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Verordening (EU) 2015/8 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die
niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (PB L 3, blz. 6). Omtrent deze
weigering bestond een consensus onder de vertegenwoordigers van de lidstaten in het Permanent Comité voor planten,
dieren, levensmiddelen en diervoeders. Bovendien stond verordening 2015/8 Dextro Energy toe om deze claims verder
te gebruiken gedurende zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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criteria voldoet), in het kader van het risicobeheer rekening moet houden met de toepasselijke
Uniewetgeving alsmede met andere ter zake dienende factoren. Aangezien de gemiddelde
consument volgens de algemeen aanvaarde voedings- en gezondheidsbeginselen zijn inname van
suiker moet verminderen, heeft de Commissie terecht vastgesteld dat de betrokken
gezondheidsclaims, die enkel de heilzame werking van glucose voor het energiemetabolisme op
de voorgrond plaatsen zonder te wijzen op de aan een verhoogde suikerinname inherente
gevaren, dubbelzinnig en misleidend waren en dus niet konden worden toegestaan.
NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de
betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.
NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie
strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de
Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring
instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in
voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de
regelgeving.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
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