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Verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor de 

Voedselketen en Diergezondheid, sectie Toxicologie  

 

 

Datum  : 10 maart 2014 

Commissie : Michael Fluh 

   Wim de Beuckelaere 

    

  

Ned.Delegatie  : Kees Planken (VWS) 

  Corinne Sprong  (RIVM) 

 

Samenvatting 

 

Tijdens deze ingelaste vergadering is gestemd over een aangepast voorstel voor 

het gebruik van bepaalde additieven in vleesbereidingen.  

 
Agenda 
 
 
B.01 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 van lidstaten wat precies een vleesbereiding is, waardoor het gebruik 

van additieven in de verschillende voedselcategorieën per land verschillend is en 

mogelijk ook niet in overeenstemming met verordening 1333/2008. Daarom is in 

2013 in de werkgroep additieven een voorstel geformuleerd om deze situatie te 

rectificeren. Sommige lidstaten zijn kritisch over het voorstel en vinden dat (nog) 

meer discussie in de werkgroep noodzakelijk is voor er over een voorstel gestemd 

kan worden. De commissie wijst de lidstaten erop dat het voorstel een compromis 

is waar ALLE lidstaten zich in moeten kunnen vinden en dat waarschijnlijk geen 

enkele lidstaat helemaal tevreden zal zijn. Een aantal lidstaten waaronder 

Nederland zijn het met de commissie eens. Het voorstel wordt met gekwalificeerde 

meerderheid aangenomen.  

 
 
Den Haag,         2014 


