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Samenvatting 

 

Het guidance document voor criteria for categorisation of food enzymes is 

goedgekeurd, net als de voorstellen voor de additieven advantame, polyvinyl 

alcoholpolyethylene glycol-graft-co-polymer en caramel. Ook is positief gestemd 

over een nieuwe verordening voor de import van levensmiddelen uit Japan 

(Fukushima). Tot slot zijn voorstellen voor aangepaste controlefrequenties voor 

contaminanten op bepaalde levensmiddelen goedgekeurd. Het voorstel voor 

additieven in vleesbereidingen is niet ter stemming gebracht. 
 
 
 
Agenda 
 
 
Section A Information and/or discussion 
 
A.01 Monitoring of the presence of 2 and 3-monochloropropane-1,2-diol 
(2 and 3-MCPD), 2- and 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid 
esters in food. Endorsement of a Recommendation (SANCO/12842/2013) 
Endorement van het voorstel is uitgesteld tot het SCFCAH Tox van april omdat 

men in Duitsland nog niet klaar was met consultaties. Een lidstaat vraagt of de 

aanbeveling voor onbepaalde tijd geldt, want er staan geen jaartallen in vermeld. 

Volgens de Commissie is dat bewust gedaan zodat niet steeds verlengingen 

moeten worden opgesteld. De resultaten van de monitoring moeten naar EFSA 

(database) waarna (door EFSA) verslag wordt uitgebracht. 

 

A.02 Outcome of the acrylamide workshop on 13-14 January 2014. Issues 
for attention and conclusions.  

Wegens tijdgebrek is het onderwerp niet besproken. De Commissie deelt wel mee 

dat het discussies wil beginnen met lidstaten over mogelijkheden voor lange 

termijn maatregelen. De Commissie noemt daarbij ook de ‘regulatory approach’ 

dus meer dan vrijwillige maatregelen zoals tot nu toe. 
 
A.03 Report for 2012 on the results from the monitoring of veterinary 
medicinal product residues and other substances in live animals and 
animal products  
De Commissie presenteert het document en informeert de lidstaten over de 

resultaten van de monitoring over het jaar 2012. Van de 750.000 genomen 

monsters is 0,25% non compliant. De lidstaten hebben geen opmerkingen. 
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A.04 Guidance document on criteria for categorisation of food enzymes.  
De Commissie legt uit dat het voorliggende document na lange discussies in de 

werkgroep als uiteindelijk compromis uit de bus is gekomen. De Commissie 

benadrukt dat het een levend document is dat bij voortschrijdend inzicht aangepast 

kan worden. De lidstaten bedanken de Commissie voor de inzet en spreken hun 

steun uit voor het document. Er zijn verder geen opmerkingen. 

 
A.05 Union Guidelines on Regulation (EU) N° 10/2011 related to general 
requirements.  
De Commissie informeert de lidstaten over het doel van het document. Het 

document is bestemd voor Europese Professionele Organisaties en de Competente 

Autoriteiten van lidstaten die te maken hebben met vragen over interpretatie en 

implementatie van de regelingen in de verordening (EU) 10/211 (plastic materials 

and articles intended to come into contact with food). 

De lidstaten hebben geen opmerkingen. 

 

 

Section B Draft(s) presented for an opinion 
 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Regulation imposing special conditions 
governing the import of feed and food originating in or consigned from 
Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station.  
Dit betreft een nieuw voorstel van de Commissie met voorschriften voor de import 

van levensmiddelen en diervoer uit Japan na analyse van de meetgegevens van 

het afgelopen jaar. Prefecturen en/of bepaalde producten uit een aantal 

prefecturen zijn van de controlelijst afgehaald. Het nieuwe voorstel is 

vereenvoudigd waardoor het minder belastend is voor importeurs en 

handhavingautoriteiten. Een paar lidstaten wijzen de commissie op enige kleine 

onvolkomenheden in het document. Een lidstaat heeft bezwaar tegen het feit dat 

thee niet meer onder het controleregime valt maar wordt daarin niet gesteund 

door de andere lidstaten. Op de vraag van Nederland wat moet worden verstaan 

onder ‘ad random’ antwoord de Commissie dat dit < 5% is. Op het verzoek van 

Nederland of de lijsten met handtekeningen van bevoegde autoriteiten niet 

vereenvoudigd kunnen worden antwoord de Commissie dat zij dit verzoek zullen 

over brengen aan de Japanse autoriteiten.  

Stemming: gekwalificeerde meerderheid 

 
B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Regulation (EU) imposing special conditions 
governing the import of certain feed and food from certain third countries 
due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) N° 
1152/2009.  
Dit voorstel wijzigt de landen en producten die vallen onder de speciale 

voorschriften voor de import van levensmiddelen en diervoer uit bepaalde derde 

landen vanwege besmetting met aflatoxinen. Afgevoerd van de lijst zijn 

amandelen uit de VS, terwijl de controlefrequentie voor hazelnoten uit Turkije en 

Braziliaanse noten in de schil uit Brazilië wordt gereduceerd. Voor vijgen uit Turkije 

wordt de controlefrequentie verhoogd. 

 

Niet behandeld vanwege vertraging bij de juridische dienst van de Commissie. 

 
B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Regulation (EU) laying down specific 
conditions applicable to the import of okra and curry leaves from India 
repealing Commission Implementing Regulation (EU) N° 91/2013. 
Bij de import van okra en currybladeren uit India worden ondanks verscherpte 

controlemaatregelen voortdurend veel overtredingen van limieten voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen geconstateerd. Daarom worden in dit voorstel speciale 

voorschriften voor de controle van deze bladeren geïntroduceerd. 

 
Niet behandeld vanwege vertraging bij de juridische dienst van de Commissie 
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B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Regulation (EC) N° 1881/2006 as 
regards erucic acid. 
In Richtlijn 76/621/EEC  wordt de maximaal toegestane hoeveelheid erucazuur in 

plantaardige oliën en vetten en in plantaardige oliën en vetten in 

voedingsmiddelen geregeld. In het voorliggende voorstel wordt dit overgeheveld 

naar verordening 1881/2006. Hiermee wordt de wetgeving vereenvoudigd. 

Er zijn geen opmerkingen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Decision amending Decision 98/536/EC as 
regards the list of national reference laboratories. ) 

De juistheid en actualiteit van de gegevens van de Nationale Referentie 

Laboratoria uit besluit 98/536/EC zijn geverifieerd en waar nodig aangepast in dit 

voorstel. Voor Nederland staat RIKILT als Nationaal Referentie Laboratorium voor 

alle chemische parameters in het besluit. Enkele lidstaten hebben verzoeken voor 

kleine tekstuele wijzigingen. Deze worden overgenomen. Het voorstel wordt 

unaniem aangenomen. 
 
B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) N° 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
food categories of meat and the use of several additives in meat 
preparations as defined by Regulation (EC) N°853/2004.  
In het document worden voedselcategorieën voor vlees nader gedefinieerd en 

wordt een voorstel gedaan voor het gebruik van additieven in bepaalde 

vleesbereidingen. De oorsprong van het document ligt in de verschillende 

interpretaties in lidstaten wat precies een vlees bereiding is, waardoor het gebruik 

van additieven in de verschillende lezerscategorieën per land verschillend is. 

Daarom is in de werkgroep additieven een voorstel geformuleerd om deze situatie, 

die alle lidstaten aangaat, te rectificeren. Het voorliggende document werkt echter 

sterk af van het document dat voor het laatst in de werkgroep additieven is 

besproken in september 2013 en is niet met de lidstaten afgestemd. In het nieuwe 

voorstel worden alleen bepaalde producten van belang voor enkele lidstaten 

meegenomen. Een groot aantal producten van belang voor andere lidstaten wordt 

later in het jaar in een tweede voorstel meegenomen. Een aantal lidstaten 

waaronder Nederland kunnen hier niet mee instemmen omdat zij van mening zijn 

dat een voorstel voor de oplossing voor de verschillende interpretaties alleen met 

een gemeenschappelijk gedragen voorstel kan worden opgelost. Nederland en een 

andere lidstaat vinden dat het splitsen van het voorstel discriminerend is voor die 

lidstaten waarvan de interpretaties niet zijn meegenomen in het eerste voorstel. 

Een aantal lidstaten is het hier mee eens en verzoekt de Commissie om het 

voorstel niet ter stemming te brengen en in plaats daarvan het oorspronkelijke 

voorstel (september 2013) in de werkgroep additieven te behandelen om daar – 

rekeninghoudend met op- en aanmerkingen van andere belanghebbenden- 

overeenstemming te bereiken over een integraal voorstel dat rekening houdt met 

alle lidstaten. De commissie doet, zonder stemming, een ronde langs de lidstaten 

en vraagt of zij met het Commissie voorstel kunnen instemmen. Op basis hiervan 

besluit de Commissie het voorstel niet ter stemming te brengen. 

 
B.07 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) N° 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of polyvinyl alcoholpolyethylene glycol-graft-co-polymer in solid food 
supplements and the Annex to Commission Regulation (EU) N° 231/2012 
as regards its specifications.  
Een voorstel voor de toelating van ‘polyvinyl alcoholpolyethylene glycol-graft-co-

polymer’ als glazuuradditief voor vaste voedingssupplementen. 

Stemming: gekwalificeerde meerderheid 
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B.08 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) N° 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of caramel colours (E 150a-d) in beer and malt based drinks. (WD) 

De definities van bier en moutdranken zijn niet op Europees niveau geregeld. 

Hierdoor zijn er interpretatieverschillen tussen lidstaten waardoor wat bier wordt 

genoemd in het ene land in een ander land een moutdrank is. Dit heeft gevolgen 

voor het gebruik van additieven in deze dranken. Om dit gelijk te trekken wordt in 

dit voorstel het gebruik van karamel (E150a-d) geregeld in bier en moutdranken. 

Enkele lidstaten hebben verzoeken voor kleine tekstuele wijzigingen. Deze worden 

overgenomen.  

Stemming: gekwalificeerde meerderheid 

 
B.09 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) N° 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of Advantame as a sweetener and the Annex to Commission 
Regulation (EU) N° 231/2012 as regards its specifications.  
Advantame is een nieuwe zoetstof die door EFSA veilig is bevonden. In de laatste 

werkgroep was door lidstaten bezwaar aangetekend tegen de voorgestelde 

hoeveelheden voor de aangevraagde voedselcategorieën omdat deze twee keer zo 

hoog waren dan noodzakelijk. In dit voorstel is dit aangepast. 

Een lidstaat vraagt of niet, net als bij aspartaam, moet worden vermeld ’bevat een 

bron van fenylalanine’. De Commissie wijst erop dat inname van fenylalanine uit 

advantame minder is dan 1% is van de dagelijkse inname en dat het daarom niet 

nodig is dit te vermelden.  

Stemming: gekwalificeerde meerderheid 

 
Miscellaneous 
M.01 Exchange of views on recent RASFF notifications regarding the 
presence of chloramphenicol in papain 
De Commissie presenteert een document over de aanwezigheid van 

chloramphenicol in papain afkomstig van papaya. Chloramphenicol is een 

antibioticum dat verboden is in food producing animals.  Hiervoor is een limiet 

vastgesteld, de zg  minimum Required Performance Limit (MRPL), van 0,3 µg/kg, 

in besluit 2002/657/EC. Na de incidenten in 2013 waarbij chloramphenicol is 

aangetroffen in enzymen, enzympreparaten, pre-mixtures en voedsel-ingrediënten 

in hoeveelheden > 0,3 µg/kg  heeft SCFCAH Tox op 21 oktober 2013  bevestigd 

dat de limiet ook van toepassing is op voornoemde categoriën.  Producten 

(halffabrikaten)  met een gehalte > 0,3 µg/kg mogen niet gebruikt worden in 

veevoer en de voedselproductie. Zij mogen ook niet op de markt worden gebracht 

en/of  moeten van de markt worden verwijderd. 

In November 2013 is echter chloramphenicol in papain aangetroffen waarbij na 

onderzoek werd geconcludeerd dat de enige verklaring kon zijn dat de papaya het 

antibioticum uit de grond opneemt. Toch moeten producten bestemd voor de 

eindgebruiker, waarin papain is verwerkt, voldoen aan de limiet van 0,3 µg/kg. 

De Commissie stelt wel voor een uitzondering te maken voor het papainpreparaat 

zelf, maar alleen wanneer de aanwezigheid van chloramphenicol in papain wordt 

veroorzaakt door de natuurlijke opname door de papaya. Bovendien geldt de 

uitzondering alleen voor business to busines. De lidstaten gaan hiermee akkoord. 

 

M.02 Perchloraat in groenten 
Spanje vindt perchloraaat in groenten terwijl de producenten dit niet hebben 

gebruikt. Het zorgt voor problemen omdat perchloraat in groenten wettelijk gezien 

niet is toegestaan en autoriteiten dus optreden. Perchloraat kan door kunstmest of 

door milieuomstandigheden in groenten terechtkomen. Lijkt (gedeeltelijk) 

eenzelfde situatie te zijn als de nicotine in paddestoelen. EFSA komt eind maart 

met een risicobeoordeling. Afwachten dus. 

 
Den Haag,         2014 


