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Samenvatting 

 

In de vergadering is gesproken over de 17de herziening van bijlage I van 

verordening 669/2009. Per 1 oktober 2014 zijn de volgende wijzigingen van 

kracht: 

Nieuw op de lijst 

• Sesamzaad uit India; controlefrequentie van 20% op salmonella. 

• Auberine, kousenband en Chinese selderij uit Cabodja; controlefrequentie 

van 50% op pesticide residuen. 

• Drakenfruit (Pitaja) uit Vietnam; controlefrequentie van 20% op pesticide 

residuen. 

Uit de lijst verwijderd voor aflatoxinen 

• Aardbeien (bevroren) uit China, controle op norovirus en hepatitis B. 

• Pomelo uit China, controle op pesticide residuen. 

 

 

 

Agenda 

 

1. Nieuwe producten in bijlage I van Verordening 669/2009 

De Commissie heeft voorgesteld om sesamzaad uit India op te nemen in de lijst 

met een controlefrequentie van 10% op salmonella. De Commissie ziet een 

stijgende lijn zit in het aantal meldingen en het betreft een product dat vaak rauw 

gegeten wordt. Eén van de lidstaten stelt voor om de controlefrequentie op 20% te 

zetten. Mogelijk gaat het om enkele grote partijen en dan in 20% controle beter 

om sneller en betere informatie te krijgen over de omvang van het probleem. De 

lidstaten gaan hiermee akkoord. 

 

Het tweede voorstel van de Commissie betreft auberine, kousenband en Chinese 

selderij uit Cabodja op pesticide residuen. Omdat er maar weinig ingevoer is wordt 

een controlefrequentie van 50% voorgesteld. De lidstaten gaan akkoord met dit 

voorstel. 

 

Als laatste wordt voorgesteld om drakenfruit (Pitaja) uit Vietnam op te nemen met 

een controlefrequentie van 20% op pesticide residuen. De lidstaten gaan akkoord 

met dit voorstel. 
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2. 17de herziening van bijlage I van Verordening 669/2009 

Aflatoxinen:  

Eén van de lidstaten merkt op dat het voor producten mogelijk moet zijn om van 

de lijst te komen. De Commissie is het hier mee eens. 

Wat betreft de grondnoten uit Brazillie is de Commissie bezorgd over de niet-

naleving bij dit belangrijk product. Er is een brief naar Brazillie verstuurd en er is 

een antwoord teruggekomen dat ze een actieplan hebben. Voor 2014 zijn al 8 

RASFF binnengekomen. De Brazilianen krijgen nog wat langer de tijd om te zien of 

er verbetering zichtbaar wordt.  

De gedroogde specerijen uit India laten een lichte stijging zien in de niet-naleving. 

Dit product blijft daarom op de lijst staan. Eén van de lidstaten ziet een duidelijk 

probleem met producten uit India, zowel voor aflatoxinen als voor pesticiden 

residuen, en vindt dat hier meer actie op genomen moet worden. De Commissie 

ziet ook dat er een probleem is van algemene aard die samenhangen met ‘good 

agricultural practices’ en controle door de authoriteiten. Het is belangrijk dat deze 

zaken verbeteren en de Commissie zal deze boodschap overbrengen aan India. 

Van de watermeloen uit Sierra Leone vindt nog steeds geen invoer plaats. Dit is 

ook tijdens de vorige vergadering besproken. De Commissie stelt voor om dit 

product nog één kwartaal te laten staan en de volgende keer de knoop door te 

hakken en het van de lijst te halen.  

De gedroogde druiven uit Oezbekistan laten een onregelmatige patroon zien in de 

niet-naleving. Daarnaast is het opgegeven percentage aan niet-naleving uit het 

eerste kwartaal niet correct. Er zijn namelijk wel RASFF binnengekomen voor dit 

product. De Commissie gaat dit uitzoeken en contact opnemen met de betreffende 

lidstaten. 

 

Microbiologie: 

De Commissie stelt voor om de aardbeien uit China van de lijst te halen. Er zijn al 

drie kwartalen geen niet-nalevingen terwijl er een aanzienlijk aantal controles is 

geweest. Eén van de lidstaten geeft aan dat ze onlangs een probleem hebben 

gehad met norovirus in frambozen. De Commissie laat weten dat ze dit in de gaten 

houden samen met de collega’s van hygiene. Wanneer een product van de lijst 

gaat, wil dat niet zeggen dat het niet meer meegenomen kan worden in de routine 

controles. De lidstaten gaan akkoord met het van de lijst halen van dit product. 

 

Pesticide residuen: 

De Pomelo’s uit China laten een opvallende verbetering zien die bevestigd wordt in 

het eerste kwartaal. Het betreft een seisoensinvoer met de belangrijkste import in 

Q4 en Q1. De Commissie stelt voor om dit product van de lijst te halen. De 

lidstaten gaan hiermee akkoord. 

De Brassica oleracea uit China liet de eerste vier kwartalen een hoog percentage 

zien aan niet-naleving en is er zelfs een vrijwaringsmaatregel overwogen. China 

heeft de situatie ondertussen sterk verbeterd, maar er is nog maar weinig controle 

geweest. Er is sinds de vorige wijziging een verhoging van de controlefrequentie 

ingevoerd naar 50% om zo een beter beeld te krijgen. Als de situatie positief blijft 

kan het product een volgende keer van de lijst. 

Bij de thee uit China is het probleem dat de meeste niet-naleving geen 

overschrijding van de ARfD betreft. Er is echter al 2 jaar sprake van 10% niet-

naleving en dit begint de commissie zorgen te baren. Verschillende lidstaten, 

waaronder Nederland, zijn van mening dat er voor dit product een 

vrijwaringsmaatregel moet komen zodat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij 

het exporterende land. De Commissie gaat dit intern verder bespreken en komt 

hier op terug. 

Van de groep aubrgines, bittermeloen, kousenband en pepers uit de Dominicaanse 

Republiek zijn de aubergines kandidaat om een volgende keer van de gehaald te 

worden.  

Erwten en bonen met peul uit Kenia. De Commissie waardeert de inzet die 

geleverd wordt om dit probleem aan te pakken. Het moet echter ook zichtbaar 
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worden in de controleresultaten. De erwten zijn een groter probleem dan de bonen, 

mogelijk laten de bonen het volgende kwartaal geruststellende gegevens zien. 

De basilicum uit Thailand laat een positieve trend zien. De Commissie wil het voor 

nu op de lijst laten staan om zo ook driehoeksverkeer te vermijden. Basilicum uit 

Vietnam staat ook nog op de lijst. Als de positieve trend blijft aanhouden zal het 

van de lijst gehaald worden want dan is er geen reden meer om het op de lijst te 

houden en driehoeksverkeer is lastig aan te tonen. 

De niet-scherpe pepers uit Turkije wordt vooral ingevoerd in Q1 en Q2 en is dan 

afkomstig vaan veel verschillende kleine kassen. Hier heeft de FVO de grootste 

problemen gezien. De gegevens uit Q2 wachten we af. 

 

In de volgende vergadering zal het voorstel over de vervanging van de voetnoten 

besproken worden. Het punt wordt op de agenda gezet en de collega’s van 

pesticiden worden uitgenodigd. Er zal tijdig informatie worden rondgestuurd naar 

de lidstaten over de verschillende opties voor mogelijke verbetering. 

 

3. Werkdocument van de Commissie over de handhaving door nationale 

douaneautoriteiten van verordening 669/2009 

De Commissie had DG taxud willen uitnodigen voor dit punt, maar ze konden er 

niet bij zijn. Het betreft een document met daarin de wijze waarop producten 

vrijgegeven mogen worden door de douane. Volgens FVO audits was dit een 

tekortkoming in verschillende lidstaten. Dit document geeft duidelijkheid over 

interpretatie van wetgeving en is ook besproken met de hoofden van douane. De 

Commissie wil dit document delen met de werkgroep want het is een belangrijk 

onderwerp.  

 

4. Overige punten 

Er zijn geen andere punten ter sprake gekomen. 

 

 

 

Den Haag, 6 augustus 2014 


