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Samenvatting 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 
• Voorstel tot aanpassing van Verordening 1881/2006 mbt 
moederkoren en OTA  
• Follow-up op EFSA opinie tropaan alkaloïden 
• Stand van zaken datalevering EFSA voor Codex onderwerpen 
• Laatste aanpassingen in de conceptverordening tot 
vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van 
bepaalde levensmiddelen uit derde landen in verband met het risico 
van verontreiniging met aflatoxinen. 
 
Agenda 

 
1- Aanpassing van Verordening (EG) 1881/2006 door 
toevoeging van de norm voor moederkoren 

In Verordening 1272/2009 staat een productnorm voor moeder-
koren (de ergot sclerotia) in zachte tarwe en durumtarwe. Het 
voorstel is om deze norm over te nemen in Verordening 1881/2006 
als maximumgehalte van 500 mg sclerotia/kg in granen bestemd 
voor menselijke consumptie (uitgezonderd mais en rijst). Dit 
voorstel is een verbetering van de huidige situatie en een eerste 
stap om het risico van ergot alkaloïden aan te pakken. Het 
merendeel van de lidstaten is voorstander hiervan, enkele lidstaten 
zijn nog tegen vanwege het feit dat een ML voor sclerotia nog geen 
veiligheid garandeert, de correlatie tussen ergot sclerotia en ergot 
alkaloïden is namelijk niet eenduidig en het zijn de alkaloïden die de 
eigenlijke toxiciteit veroorzaken. Daarnaast is het de vraag of er al 
aan MLs voor ergot alkaloïden met vertraagde inwerkingtreding per 
1 januari 2018 gewerkt zal worden, zodat tevens de noodzaak tot 
dataverzameling duidelijk is. Het zal echter veel tijd kosten om tot 
goede waarden te komen. Daarom is nu het eindvoorstel dat er een 
ML voor ergot sclerotia van 500 mg/kg in granen bestemd voor 
menselijke consumptie (uitgezonderd mais en rijst) zal worden 
opgenomen in Verordening 1881/2006, waarbij uitgelegd wordt dat 
de dit niet per definitie veiligheid garandeert, en dat er nog meer 
werk gedaan moet worden aan het bepalen van de correlatie tussen 
ergot sclerotia en ergot alkaloïden. Daarnaast zal worden aangeven 
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dat er gewerkt zal worden aan MLs voor toepassing per per 1 
januari 2018 voor 4 categorieën: granen, gemaalde producten, 
producten voor directe consumptie en graanhoudende 
kindervoeding. CIE zal nagaan of er al een consultatie met de 
belangenorganisaties kan plaatsvinden. 
 
2- OTA in paprika 

De European Spice Association geeft twee presentaties over de 
gehalten van OTA in paprika, op basis van praktijken in Peru en in 
Israel. In Peru is als veel verbeterd aan de productiewijzen en de 
gehalten zijn over de afgelopen jaren gedaald en er zijn veel 
minder RASFF meldingen. Ook gaven de FVO missies veel 
verbeteringen aan. Echter er is volgens hen niet meer aan de 
praktijken te verbeteren want het is duidelijk dat er een behoorlijke 
klimatologische invloed (regenval) is op de OTA gehalten. Het 
volgens afspraak verlagen van de ML van 30 naar 15 ug/kg zal 
hoge afkeuringspercentages geven. Ook gegevens in Israel geven 
hetzelfde beeld. De vraag is hoe het met de klimatologische invloed 
binnen Europa zit en hier zal nog data over op een rij gezet worden 
door de CIE. Veel landen hebben begrip voor de situatie en vinden 
de hoge afkeuring zwaarwegender dan de kleine extra 
gezondheidsrisico’s. Op de volgende vergadering zal een 
eindbeslissing genomen worden of de huidige tijdelijke ML van 30 
ug/kg permanent zal worden gemaakt. 
 
3- Tropaan alkaloïden in levensmiddelen  
De CIE heeft een commentaar gekregen dat er geen maatregelen 
genomen zijn terwijl er in de EFSA opinie over tropaan alkaloïden 
een risico voor kinderen is geïdentificeerd. De CIE heeft daarom 
een discussie over MLs voorbereid. De door de CIE geïnformeerde 
stakeholder heeft aangegeven dat tropaan alkaloïden voor hen een 
kleine kwestie is, vanwege de beperkte voedingsgroep en 
geografische spreiding. In één lidstaat gaf de industrie echter dit als 
prioriteit opgenomen te hebben. Het gaat hier om kinderen en 
risico’s op acute effecten. Juist van de industrie is actie en 
informatie nodig om tot een goede discussie te komen, er zit druk 
op. Veel lidstaten vinden het nog wel vroeg voor het vaststellen van 
MLs, bij voorkeur worden MLs op meer data vastgesteld. Veel 
landen hebben analyses op de planning staan en van de industrie is 
ook informatie nodig. De Aanbeveling voor monitoring is bij het 
laatste PCVD goedgekeurd. Daarom wordt nu de discussie over MLs 
opgeschort alleen onder voorwaarde dat de industrie commitment 
geeft dat ze de aanwezigheid van tropaan alkaloïden in hun 
producten onderzoeken en de data inleveren. Anders wordt de 
discussie over MLs weer opgepakt.  
 
4- Tijdelijke derogatie fusarium toxinen in mais 

De aanvraag van de Franse industrie voor een tijdelijke derogatie 
voor fusarium toxinen in mais is vanwege gebrek aan steun in het 
PCVD niet toegekend. De CIE wil graag kijken of we helderder 
kunnen krijgen in welke gevallen een aanvraag kans van slagen 
heeft, zodat er geen geld en moeite tevergeefs geïnvesteerd wordt. 
Veel lidstaten willen hier over nadenken en willen meewerken aan 
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een evaluatie van de huidige situatie. 
 
 
5- Methode voor bemonstering en analyse van erucazuur 
De bestaande normen voor erucazuur in vetten en oliën uit de 
Richtlijn 76/621/EEC en Richtlijn 2006/141/EC zijn opgenomen in 
Verordening 1881/2006. In de Richtlijn 80/891/EEC wordt de 
analysemethode beschreven voor het vaststellen van het gehalte 
erucazuur in oliën en vetten. Deze methode is echter verouderd en 
deze Richtlijn zal daarom ook worden ingetrokken. Er ligt nu een 
voorstel voor nieuwe performance criteria en een 
bemonsteringsplan. Omdat het PCVD van 24 september is 
afgezegd, zal vanwege tijdgebrek dit onderwerp tijdens de volgende 
commissiewerkgroep besproken worden. 
 
6- Begeleidingsdocument voor de bevoegde autoriteit 
voor de controle op naleving van EU-wetgeving inzake 

aflatoxinen  
Het document wordt aangepast vanwege het inwerkingtreden van 
de Verordening (EU) No  884/2014 per 13 augustus 2014. Een paar 
lidstaten moeten nog een lijst met DPI’s aanleveren, waaronder 
Nederland. Omdat deze er nog niet zijn kunnen andere lidstaten 
niet de ladingen doorsturen aan DPI’s in deze landen. Kwesties die 
nog opgenomen zullen worden is de controle bij indirecte import en 
het aanpassen op feed. Andere kwesties kunnen nog aangedragen 
worden. Het aangepaste document zal in de volgende expert 
werkgroep worden besproken. 
 
7- Codex activiteiten 

De CIE informeert de lidstaten dat EFSA de relevante data voor de 
CCCF werkgroepen op 31 augustus heeft ingediend bij GEMS Food. 
De lidstaten kunnen daar dus rekening mee houden zodat er geen 
data dubbel wordt aangeleverd aan GEMS. Mochten er lidstaten nog 
data willen aanleveren, dan is het verzoek om deze  tegelijk naar 
GEMS en EFSA te sturen zodat EFSA wel naar de kwaliteitseisen 
kan kijken, maar dat er geen vertraging richting GEMS optreedt. Op 
de prioriteitenlijst van JECFA staan de niet dioxine-achtige PCBs en 
de pyrrolizidine alkaloïden. Vooral van de laatste groep verwacht 
EFSA nog veel data uit de PCVD bekrachtigde oproep voor 
monitoring te ontvangen, er is al een grote partij bij EFSA 
aangeleverd. Vanwege de aanleverdatum voor de continue oproep 
voor data van begin oktober verwacht EFSA de data eind oktober 
bij GEMS Food in te dienen. 
 
8- WVTTK 
A. EFSA is bezig met opstellen van een rapportage over de 
gemeten gehalten van nitraat in voedsel. De expert werkgroep 
besluit dat deze analyse zich niet zal beperken tot de genormeerde 
groenten, maar dat ook gekeken wordt naar wat er over andere 
producten bekend is. De analyse zal plaatsvinden over de jaren 
2008-2013, tenzij er voor een voedselcategorie niet genoeg data is 
voor een statistische analyse, dan kan nog oudere data gebruikt 
worden. Ook het eerdere EFSA rapport over effecten van processing 
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op nitraatgehalten zal worden meegenomen. 
B. EFSA heeft de opinie over enniatinen en beauvericine 
gepubliceerd, deze zal de volgende keer worden gepresenteerd. 
C. Het begeleidingsdocument voor bemonstering van grote 
ladingen en het begeleidingsdocument over de Aanbeveling voor 
monitoring T2/HT2 worden voor eind september op de website van 
DG SANCO gepubliceerd. 
D. Deze week wordt de Aanbeveling voor monitoring van opium 
alkaloïden gepubliceerd. 
 
De volgende expert werkgroep voor landbouwcontaminanten staat 
vooralsnog gepland voor 8 oktober 2014. 
 

 


