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Milieucontaminanten 

 

Datum  : 22 september 2014 

Commissie : Dhr. Swartenbroux (voorzitter) 

   Dhr. Verstraete (DGSanco) 

Ned.Delegatie  : Dhr. Planken (VWS) 

   Mw. van Gorcum (RIVM) 

 

Samenvatting 

 

1 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen  

Lidstaten gaan akkoord met het voorstel van de CIE om B(a)P en 

PAK4 in gedroogte bonito en in gerookte Baltische haring toe te 

voegen aan categorie 6.1.6 van de bijlage van Verordening (EG) nr. 

1881/2006. De CIE gaat een voorstel doen voor opname van 

voedingssupplementen in deze verordening. 

2 Ethylcarbamaat  

Lidstaten gaan akkoord om de huidige aanbeveling tot monitoring 

(2010/133/EU) niet voort te zetten en zo nodig de CoP te updaten. 

3 Update on other processing contaminants 

Aanbeveling tot monitoring MCPD(-esters) en glycidyl(- esters) is 

gepubliceerd. EURL publiceert binnenkort over analysmethode.  

Discussies perchloraat en acrylamide worden opgepakt zodra EFSA 

opinies gereed zijn. 

4 Arsenic in food 

Naar aanleiding van discussie gaat de CIE het voorstel voor MLs 

aanpassen, met name qua indeling en verduidelijking van de 

produktcategoriën. 

5 Lead in food 

Lidstaten zijn grotendeels akkoord met huidige voorstel, met 

uitzondering van de MLs voor thee. De CIE vraagt de lidstaten 

nogmaals om gedetailleerde data aan te leveren.   

6 Mercury in food 

Ter informatie. Discussie uitgesteld naar volgende meetings. 

7 AOB 

nvt 
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Agenda 

 

 

1. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 
 

a) Maximum level voor benzo(a)pyreen (B(a)P) en PAK4 in Katsuobushi 

 
Er is een document voorgelegd waarin wordt aangegeven dat met behulp van nieuwe 
productieprocessen de concentratie van PAKs in katsuobushi fors gereduceerd wordt. Naar 
aanleiding van dit document stelt CIE voor om Katsuobushi (dried bonito) toe te voegen aan 
6.1.6 van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1881/2006 met een ML van 5,0 ug/kg voor B(a)P 
en een ML van 30,0 ug/kg voor PAK4.  
Alle lidstaten steunen het voorstel. Een lidstaat heeft mogelijk binnenkort nog aanvullende 
informatie van diverse vissoorten. 
 
b) Maximum level voor benzo(a)pyreen (B(a)P) en PAK4 in gerookte Baltische haring 

 
Een lidstaat heeft aangegeven dat voor het traditioneel gerookte product ‘sprats in oil’ twee 
soorten vis gebruikt worden, namelijk sprot en haring. De betreffende lidstaat heeft de 
productieprocessen aangepast, waardoor deze producten aan de nieuwe normen voldoen. 
Echter, op dit product zijn nu twee normen van toepassing. 
CIE stelt voor om voor (ingeblikt) gerookte Baltische haring (<17cm) dezelfde ML op te stellen 
voor B(a)P en PAK4 als de bestaande MLs voor gerookte sprats (6.1.6 van Verordening (EG) nr. 
1881/2006). 
Voor een lidstaat is derogatie niet nodig aangezien de producten voldoen aan de nieuwe MLs. 
Het is gebleken dat het vissen <11 cm betreft.  
Een ander lidstaat geeft aan geen duidelijke relatie te zien tussen grootte van de vis en de PAKs 
concentratie. Deze lidstaat heeft een lokale derogatie voor grote vissen. 
De lidstaten steunen het voorstel van de CIE om de gerookte baltisch haring op te nemen in 
1.6.1 van Verordening (EG) nr. 1881/2006. 
 
c) Maximum level voor benzo(a)pyreen (B(a)P) en PAK4 in voedingssupplementen 

 
De CIE stelt voor om MLs op te stellen voor B(a)P in voedingssupplementen van 10 ug/kg en 
PAK4 in voedingssupplementen van 50 ug/kg (nieuwe opname in Verordening (EG) nr. 
1881/2006). 
Tijdens een workshop van de European Federation of Associations of Health Product 
Manufacturers (EHPM) is benoemd dat er o.a. nog problemen zijn met analyse van PAKs en dat 
producenten vaak kennis en middelen ontberen. Ook Food Supplements Europe (FSE) geeft aan 
dat analysemethoden problematisch zijn. 
EURL geeft tijdens de ENVICONT meeting korte uitleg over analyseren van PAKs in 
voedingssupplementen. EURL geeft aan dat analyse praktisch goed haalbaar is. 
In een wetenschappelijk artikel staat dat de inname van PAK4 via voedingssupplementen relatief 
gering is, maar dat individuele supplementen desalniettemin significant kunnen bijdragen aan 
PAK4 blootstelling. Hoge concentraties PAKs worden gevonden in botanisch materiaal dat op een 
bepaalde manier gedroogd is. 
De data van EFSA geeft geen inzicht in de ingrediënten. 
De Nederlandse delegatie geeft aan dat in Nederland reeds 10 jaar een wettelijke limiet bestaat 
voor PAKs in supplementen.  
Verschillende lidstaten geven aan dat de definitie van de voedingssupplementen duidelijk 
omschreven moet zijn. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het ook kruiden en specerijen betreft.  
De CIE geeft aan dat het opstellen van de definitie lastig is. De CIE zal een voorstel doen met 
een uitbreiding van kruiden en specerijen.  
Twee lidstaten geven aan dat kruidenthee en gedroogde bananen gefrituurd in kokosnootolie 
potentieel kunnen bijdragen aan PAKs blootstelling. De CIE geeft aan dat andere 
voedingsgroepen zo nodig later worden opgepakt. 
Een lidstaat geeft aan dat de juiste droogprocedures de concentratie PAKs kunnen verminderen. 
Een ander lidstaat voegt toe dat naast drogen ook bij andere processen PAKs kunnen ontstaan. 
De CIE gaat het voorstel (B(a)P 10 ug/kg en PAK4 50 ug/kg, gebaseerd op o.a. de Nederlandse 
wetgeving) voorleggen aan stakeholders. 
 
 
 



 

3 van 5 

 
 

 
2. Ethylcarbamaat 
 
Discussie naar aanleiding van het EFSA rapport over ethylcarbamaat in "liqueur", "sterke drank 
afkomstig van pitvruchten" en "sterke drank afkomstig van andere vruchten dan pitvruchten". 
Vijf landen hebben data aangeleverd. Gekeken is of er een trend te signaleren is in het 
voorkomen van ethylcarbamaat in de genoemde productgroepen. In de beschikbare dataset kan 
geen duidelijke trend gezien worden.  
In een lidstaat zijn het slechts enkele liquers waarin ethylcarbamaat significant werd 
aangetroffen. 
De CIE stelt voor om de huidige aanbeveling tot monitoring (2010/133/EU) niet voort te zetten 
en zo nodig de CoP te updaten. Er is geen behoefte aan een ML. De CIE wil met stakeholders 
overleggen over een potentiële update van de CoP en roept de lidstaten op om experts de CoP 
te laten beoordelen en opmerkingen terug te koppelen naar de CIE. 
De lidstaten zijn het met het voorstel van de CIE eens.  
 
 
3. Update on other processing contaminants  
 
a) MCPD(-esters) and glycidyl(-esters) 

 
De Aanbeveling 2014/661/EU m.b.t. monitoring MCPD(-esters) en glycidyl(- esters) is op 10 
september j.l. gepubliceerd. 
EFSA is gevraagd een risk assessment te maken van MCPD(-esters) en glycidyl(- esters). Dit 
wordt ergens halverwege 2015 afgerond. 
EURL heeft een analysemethode ontwikkeld voor MCPD(-esters) en glycidyl(- esters), waarover 
zij binnenkort publiceren. Lastig is transformatie van te analyseren stoffen, waardoor 
kwaliteitscontrole van groot belang is. Laboratoria kunnen zo nodig overleggen met EURL. 
 
b) Perchloraat 

 
De EFSA opinie wordt begin oktober openbaar. Op de volgende meeting wordt deze besproken. 
 
c) Acrylamide 

 
EFSA is momenteel de opmerkingen aan het verwerken die voortgekomen zijn uit de publieke 
consultatie van de draft opinie over acrylamide.  
 
 
4. Arsenic in food  
 
Er is een nieuwe draft van Verordening (EG) nr. 333/2007 waarin bemonstering en 
analysemethoden van arseen zijn opgenomen en er ligt een voorstel ter tafel van de CIE voor 
nieuwe MLs voor arseen in rijst (aanpassing van Verordening (EG) nr. 1881/2006) n.a.v. 
eerdere discussies. 
De CIE geeft aan dat "Parboiled milled rice" is toegevoegd aan het voorstel. Verder blijkt het 
vaak niet bekend of producten uit de categorie "Puffed rice, etc." gemaakt zijn van polished of 
brown rice, waardoor er hier maar één categorie is gemaakt. 
 
De Federation of European Rice Millers (FERM) heeft een aantal opmerkingen over het voorstel. 
Zij hebben o.a. voorgesteld om een aparte ML op te stellen voor rice bran. 
De CIE geeft aan dat rice bran niet veel geconsumeerd wordt en ziet geen noodzaak om 
hiervoor een ML op te stellen. 
 
Een lidstaat geeft aan dat de categorie "Puffed rice, rice wafer, rice cracker and rice doughnut " 
verder geduid dient te worden. Een mogelijkheid is om het percentage van de rijst dat aanwezig 
is in een product te duiden. Een ander lidstaat voorziet met het toekennen van een percentage, 
dat producenten de ingrediënten zodanig aanpassen dat de limiet niet meer van toepassing is. 
De CIE zal een nieuw voorstel maken voor de naamgeving van de categorie "Puffed rice, rice 
wafer, rice cracker and rice doughnut ", waarbij de ML van 0,3 wordt aangehouden. 
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Er bestaat verwarring wat de term "milled rice" inhoudt. Een lidstaat geeft aan dat de term 
"milled" verwijdert kan worden uit de categorie "Milled rice destined for the production of food 
for infants and young children". De CIE geeft aan dat "milled rice" gepeld is, maar niet gemalen 
tot bloem. Rijstebloem is niet opgenomen in het voorstel. CIE zal mogelijk een footnote 
toevoegen aan de categorie "Milled rice (polished or white rice)" om duidelijkheid over de term 
te creëren. De CIE stelt voor dat in de categorie "Milled rice destined for the production of food 
for infants and young children" alle rijst bedoeld voor kinderen wordt opgenomen, waarbij de ML 
van 0,10 wordt aangehouden. 
 
Verschillende lidstaten geven aan de voorgestelde ML van "Parboiled milled rice" (0,30) te willen 
aanpassen. "Parboiled milled rice" en "Husked rice (brown rice) including parboiled husked rice 
(brown rice)" zijn vergelijkbaar. De CIE stelt voor om deze samen te voegen met een ML van 
0,25. 
 
Een lidstaat geeft aan dat het vaak niet bekend is of rijst bedoeld is voor kinderen, waardoor 
hier lastig is te handhaven. Verder oppert de betreffende lidstaat de mogelijkheid van een 
consumptie advies indien er hoge concentraties arseen in paddestoelen bestaan. 
De CIE geeft verder aan dat zij geen noodzaak zien in het opstellen van een ML voor arseen in 
paddestoelen, vanwege de geringe consumptie. 
 
De CIE stuurt er op aan om de volgende meeting de discussie af te ronden. 
 
 
5. Lead in food 
 
De CIE heeft een nieuw draft voorstel  gemaakt voor MLs voor lood.  
Uit de EFSA data blijkt dat de loodconcentratie van 620 van 654 theemonsters de 1 mg/kg niet 
overschrijdt. Hoogst gerapporteerde waarde is 4,5 mg/kg. Echter, uit de gegevens van de 
European Tea Committee (ETC) blijkt dat in 45.9% van de monsters de loodconcentraties hoger 
zijn dan 1 mg/kg.  
De CIE heeft EFSA geconsulteerd. De data die EFSA ter beschikking heeft zijn vaak niet goed 
gecategoriseerd. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het gedroogde bladeren zijn of dat het 
kruidenthee betreft. 
Verschillende lidstaten geven aan dat zij in het algemeen instemmen met het huidige voorstel, 
maar dat de data van thee opnieuw bekeken moeten worden. 
De CIE vraagt de lidstaten om gedetailleerde data aan te leveren.  
De CIE zal in Verordening (EG) nr. 1881/2006 kruidenthee ("as consumed") opnemen met een 
ML van 0,03. Artikel 2 (Processing factors) kan toegepast worden. 
 
Een lidstaart geeft aan dat limieten voor kant-en-klaar producten voor kinderen en fruit juices 
voor kinderen verlaagd kunnen worden. De CIE zal dit verwerken in het voorstel. 
 
De CIE verduidelijkt verder dat cacaoboter in de categorie "Fats and oils, including milk fat" valt. 
 
De CIE stelt dat schorseneer ten onrechte in twee categoriën in het voorstel is opgenomen. De 
CIE zal dit aanpassen, zodat schorseneer een ML van 0,3 mg/kg heeft. 
 
 
6. Mercury in food  
 
Beide onderwerpen (snapper en zwaardvis) heeft de CIE op de agenda gezet om lidstaten op de 
hoogte te brengen dat hierover eea speelt. De CIE heeft de discussie hierover uitgesteld tot de 
volgende meeting. 
 
a) Snapper  

 
Nieuw Zeeland heeft voorgesteld dat Snapper wordt toegevoegd aan de lijst van predatoren die 
afzonderlijk genoemd worden in Verordening (EG) nr. 1881/2006, waarvoor een kwik ML 1 
mg/kg geldt. Snapper is economisch van belang voor de visindustrie van Nieuw Zeeland en is 
nauw verwant aan Pagellus species, die in de 1 mg/kg-lijst zijn opgenomen. Nieuw Zeeland stelt 
dat consumptie van snapper waarschijnlijk geen significante bijdrage levert aan blootstelling aan 
kwik. 
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b) Zwaardvis 

 
In 2012 zijn 3 rapid alerts (RASFF) geweest op kwik in zwaardvis van de Seychellen, waarna het 
lastig is gebleken deze vis naar EU te exporteren. EU ondersteunt de lokale visserijen op de 
Seychellen en is de belangrijkste afnemer. De Seychellen heeft opgemerkt dat zwaardvis uit 
andere landen in de regio wel naar de EU geexporteerd wordt (terwijl men volgens Seychellen in 
dezelfde regio vist). 
 
7. AOB 
- 
 

 

 

Den Haag,        oktober  2014 


