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Verslag van de vergadering van STANDING COMMITTEE ON THE FOOD 
CHAIN AND ANIMAL HEALTH, Section Toxicological Safety of the Food 
Chain d.d. 26 MAY 2014 

 

 

Datum  : 26 mei 2014 

Commissie : Michael Fluh 

   Wim de Beuckelaere 

   Rafael Perez 

   Frans Verstraete 

   Andreia Alvarez-Porto 

   Jiri Sochor  

Ned.Delegatie  : Kees Planken 

 

 

Samenvatting 

 

Er is positief gestemd over additieven toelatingen en over de verwijdering van een 

additief van de lijst van toegestane additieven. Ook zijn guidancedocumenten over 

de beperking van contaminanten in voedsel, over monsternames ter controle van 

contaminanten in voedsel en over de classificatie van a flavouring substance with 

modifying properties and a flavour enhancer goedgekeurd. 
 

 
Section A Information and/or discussion 

 

A.01 Exchange of views on a request for temporary derogations to the 

regulatory maximum limits for deoxynivalenol, zearalenone and 

fumonisins for maize and maize products. (FV) 
 

De Euromaisiers ( in samenwerking met de europese snackbranche Intercereals), 
ondersteund door de Franse overheid, hebben om een tijdelijke derogatie 
gevraagd voor DON, ZEA en fumonisins in mais. De reden hiervoor is dat door 
ongunstige klimatologische omstandigheden grote vertraging is ontstaan in de 
groei en de oogst van mais waardoor fusarium toxinen konden ontstaan. Dit 
resulteerde in schaarste op de markt want er kan niet voldaan worden aan de 

normen (vooral babyvoeding). Het is pas laat gemeld omdat de omvang van het 
probleem niet bekend was en daarna was de analysecapaciteit overboekt.  
Afgesproken was te wachten op de EFSA risicobeoordeling over de aangevraagde 
derogaties. Dit weekend is de EFSA beoordeling ontvangen maar te laat om daar 
tot in detail op te kunnen reageren in dit comité. Ook zijn een aantal lidstaten nog 
niet overtuigd dat een derogatie werkelijk nodig is. De wens wordt geuit om 
meerdere alternatieven op tafel te hebben waar over gediscussieerd kan worden. 

De commissie zegt dit toe. 
 
A.02 Exchange of views and possible agreement on a statement as 
regards the presence of chlorates in food. (VV) 
 
De titel van dit agenda onderwerp was niet correct. Het was de bedoeling alleen 
een uitwisseling van gedachten over dit onderwerp te doen. Lidstaten hebben 

gemeld dat bij controles chloor in groenten wordt aangetroffen in gehaltes hoger 
dan 0,01 mg/kg. Dit is de limiet die van toepassing is omdat chloor vroeger werd 
gebruikt al bestrijdingsmiddel maar inmiddels niet meer is toegestaan. In dat geval 



 

 

 

blijft een limiet van 0,01 mg/kg van toepassing. Dit verstoort echter de handel 
omdat sommige lidstaten op basis van die limiet optreden en andere niet. Daarom 
wil de Commissie nu een guideline limiet tot EFSA er naar heeft gekeken.  
Het punt is dat chloor ook uit andere bronnen als irrigatiewater, drinkwater, 

voedselcontainer reiniging en gebruik vanuit de hygiëne verordeningen kan 
komen. Waarschijnlijk komen de overschrijdingen door waswater en drinkwater 

met chloor. 
De Commissie heeft berekeningen uitgevoerd met PRIMO en daarbij de  0,7mg/l 
drinkwater norm van de WHO als uitgangspunt genomen, de 0,01mg/kg van de 
residuenverordening als acute reference dose gebruikt en heeft een 
variabiliteitsfactor van 1 gehanteerd omdat contaminatie (vermoedelijk) 
voornamelijk via het wassen plaatsvindt. De Commissie stelt voor als guideline 

limiet: 0,25 mg/kg voor groenten, en 0,01 mg/kg voor plantproducten. 
Commentaar kan uiterlijk 4 juli worden aangeleverd. EFSA gaat intussen 
naar chloor in food en feed kijken en verzoekt om monitoring data van de 
lidstaten. 
 
A.03 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) 
Endorsement van het voorstel is uitgesteld tot dit SCFCAH Tox omdat gegevens 

van Duitsland moesten worden verwerkt. Dit is nu gebeurd. Eerdere opmerkingen 
van NL over  de moeilijkheden om MCPD (esters) in verschillende matrices te 
meten en over de EURL analyse methode (die er niet is) zijn in deze versie van de 
Recommendation geadresseerd. 
 

De lidstaten hebben verder geen opmerkingen. 
 
A.04 Draft Commission Recommendation on good practices to reduce the 
presence of opium alkaloids in poppy seeds.  
 
In deze aanbeveling worden ‘good practices’ beschreven hoe de aanwezigheid van 

opium alkaloiden op maanzaad gereduceerd kan worden. 
  
De lidstaten hebben verder geen opmerkingen. 

 
A.05 Draft Commission Recommendation amending Commission 
Recommendation 2013/711/EU as regards the reduction of the presence 

of dioxins, furans and PCBs in feed and food. 

 
Aanbevelingen voor de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en 
PCB’s in voedsel en veevoer. Actielimieten voor granen en oliezaden zijn 
toegevoegd. De actielimiet voor PCB’s in klei is verhoogd naar 0,50pg/g. 

 
De lidstaten hebben verder geen opmerkingen. 

 

A.06 Guidance on the application of Commission Recommendation 

2013/165/EU on the presence of T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal 

products.) 
 

Dit ‘guidance’ document  specificeert wat er preCommissies onderzocht en 
gerapporteerd moet worden nav de aanbeveling voor de monitoring van T-2 en 
HT-2 in granen en graanproducten.  

 
De lidstaten hebben verder geen opmerkingen. 
 
 

A.07 Guidance document for the sampling for the control of mycotoxins of 
large lots or specific cases.  
 

Dit ‘guidance’ document  is een leidraad voor de monstername bij de controle op 
mycotoxinen in grote zendingen of in specifieke gevallen. 
  
De lidstaten hebben verder geen opmerkingen. 

 
 
A.08 Presentation by EFSA of the draft EFSA Guidance on Data Warehouse 
Access Policy. 



 

 

 

 
De presentatie gaat over toegangsrechten tot de databank en transparantie bij 
EFSA. De achterliggende reden is dat EFSA aan het moderniseren is met nieuwe IT 
systemen. EFSA legt daarbij de regels voor de toegangsrechten vast in de 

‘guidance’ zodat iedereen de openheid en transparantie ziet hoe met data wordt 
omgegaan en men daar aan kan wennen (sommige lidstaten zijn daar nog niet aan 

gewend). Een aantal lidstaten waaronder Nederland spreken een studievoorbehoud 
uit omdat de informatie vrij laat beschikbaar kwam en het voor de lidstaten niet 
duidelijk is wat men wil met dit document en wat de consequenties zijn van 
datatoegang?. Waar stemt het comité  ueberhaupt mee in? Het  blijkt dat hetzelfde 
voorstel ook in SCFCAH Residuen en SCFCAH Biological Safety is gepresenteerd en 
elk comité denkt anders over het document. Nederland herhaalt de wens van de 

NVWA geuit in het SCFCAH Residuen dat Nederland graag ziet dat de statement 
dat EFSA het level of disclosure bepaald in consultatie met de eigenaren van de 
data wordt gewijzigd in met instemming van de eigenaren van de data. De EFSA 
vertegenwoordiger was  bekend met de Nederlandse opmerkingen en zou die 
meenemen. 
De voorzitter legt uit dat de lidstaten moeten reageren op het document ‘Technical 
report over Rules over Data Ware Access’ dat te vinden is op Circaab. Lidstaten 

wordt gevraagd opmerkingen voor 1 juli op te sturen naar: 
fabrizio.abbinante@efsa.europa.eu .  De voorzitter verzoekt de 

vertegenwoordiger van EFSA een demo te ontwikkelen zodat de lidstaten een beter 
idee hebben wat met de databank gedaan kan worden. In het SCFCAH Tox van 
september 2014 wordt het document opnieuw besproken.  
  
A.09 Information and possible agreement on issues under discussion at 
the Expert Committee “Agricultural contaminants”.  

 

Het comité wordt alleen geïnformeerd over de voortgang van de discussies in de 

werkgroep landbouwcontaminanten. De voorzitter vertelt zeer kort over de stand 

van zaken bij ergot en  ergot alkaloiden, tropane alkaloiden, ochratoxine A in 

Capsicum spp en over methods of analysis for the control on the presence of erucic 

acid in vegetable fats and oils. 
 
A.10 Information and possible agreement on issues under discussion at 
the Expert Committee “Industrial and environmental contaminants”, in 
particular as regards PAH in smoked meat and fish. 
 

Letland heeft enige tijd geleden aangegeven problemen te hebben met de nieuwe 
normen voor  PAH in gerookte vis en gerookt vlees en heeft gevraagd om uitstel 
van die nieuwe normen. Er zijn een aantal andere lidstaten die ook problemen 
verwachten maar ook een aantal lidstaten die geen problemen hebben en ook niet 
verwachten. Na een lange discussie ziet de voorzitter  twee mogelijke oplossingen. 
Een algemene derogatie voor alle normen voor gerookte vis en vlees of een 
beperkte lokale derogatie. De laatste oplossing houdt in dat alleen voor zeer 

specifieke producten waarvan het duidelijk is dat de nieuwe norm niet gehaald kan 
worden een derogatie wordt verleend op voorwaarde dat de producten alleen in 
het land van herkomst op de markt mogen worden gebracht. Dit is analoog aan de 
afspraken over Baltische zalm. De meeste lidstaten waaronder Nederland spreken 
hun voorkeur uit voor de beperkte lokale derogatie. 
 
 

A.11 Guidance notes on the classification of a flavouring substance with 

modifying properties and a flavour enhancer - endorsement. (MGR) 
 
Dit ‘guidance’ document is uitvoerig besproken in de werkgroep aroma’s.  
De lidstaten hebben geen commentaar. 

 
Section B Draft(s) presented for an opinion 
 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of aluminium lakes of riboflavins (E 101) and cochineal, carminic acid, 
carmines (E 120) in certain food categories. (JS) 

 

mailto:fabrizio.abbinante@efsa.europa.eu


 

 

 

Na 1 augustus 2014 zijn alleen aluminium lakes ‘prepared from the colors’ 
genoemd in tabel 3 van part a van annex II van de 1333/2008 geautoriseerd en 
alleen in die voedselcategorieën waar voorwaarden voor maximale limieten 
komende van aluminium lakes expliCommissiet worden genoemd in part part E van 

die Annex. Alle andere gebruiken zijn niet toegestaan. Dit gegeven was al 2 jaar 
bekend maar pas recent kwam het Engelse bedijf SNE met het verzoek om ook 

aluminium lakes voor Food For Medical Purposes toe te laten. Het bedrijf mocht 
enige tijd geleden in de werkgroep additieven hun verzoek met data en 
berekeningen onderbouwen maar slaagde daar helemaal niet in. De  lidstaten 
wilden eerst een EFSA opinie hebben en wezen daarom het verzoek af.  
Berekeningen van het RIVM op basis van de verstrekte gegevens lieten overigens 
zien dat ook voor de Nederlandse situatie de aanvraag niet zou kunnen worden 

gehonoreerd.  
 
Stemming: gekwalificeerde meerderheid. 

 
B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of Calcium ascorbate (E 302) and Sodium alginate (E 401) in certain 
unprocessed fruit and vegetables.) 

 
Deze verordening staat het gebruik van deze additieven toe als gel op bepaalde 
gekoelde, onverwerkte voorverpakte groenten en fruit ter bescherming tegen 
oxidatie en uitdrogen. 

 
Stemming: gekwalificeerde meerderheid. 

 
B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex to Commission Regulation (EU) 
No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in 
Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European 
Parliament and of the Council as regards specifications for Calcium 
propionate.  
 
Wijziging van de specificaties waarbij de toegestane hoeveelheid fluoride in 
calcium propionate wordt verhoogd van 10 naar 20 mg/kg. 

 
Stemming: unanimiteit 

 
B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the annex 
to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the removal of 

montan acid esters (E 912). 
 
Dit additief wordt verwijderd van de lijst van toegestane additieven omdat EFSA 
geen enkele informatie (toxicological data en data of use) ontving van de industrie 
om te kunnen herbeoordelen. Het is  wettelijk bepaald in vo 257/2010 dat een 
additief dan wordt verwijderd van de lijst. Voedsel dat al op de markt is voor deze 
nieuwe verordening van kracht wordt mag op de markt blijven tot de voorraden op 
zijn.  

 
Stemming: unanimiteit 

 
B.05 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) 
1152/2009. 
 
Het voorstel stond ook in februari op de agenda maar is toen niet behandeld 
vanwege vertraging bij de juridische dienst van de commissie. Het 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 omdat het document na aanpassingen op aangeven van de 

juridische dienst van de Commissie te laat ter controle naar de juridische dienst is 
gestuurd zodat de goedgekeurde versie niet op tijd beschikbaar was. Wordt nu 

over gestemd in het SCFCAH Tox van 1 juli a.s. 
 
B.06 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) No 91/2013. (FV) 
 
Het voorstel stond ook in februari op de agenda maar is toen niet behandeld 

vanwege vertraging bij de juridische dienst van de commissie. 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 omdat het document na aanpassingen op aangeven van de 

juridische dienst van de Commissie te laat ter controle naar de juridische dienst is 
gestuurd zodat de goedgekeurde versie niet op tijd beschikbaar was. Wordt nu 
over gestemd in het SCFCAH Tox van 1 juli a.s. 
 
 
Den Haag,    mei  2014 


