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Samenvatting
De belangrijkste punten uit de vergadering:
o Aanpassingen Verordening 10/2011: de voorgestelde aanpassingen zijn
besproken; de Commissie zal op basis van de ontvangen commentaren een
nieuw voorstel opstellen.
o Authorisation of recycling processes: dit project loopt vertaging op; het is
wel belangrijk dat het project volgend jaar wordt afgerond.
o Onderzoek import Chinese kitchenware: er is een dalende tendens in de
overschrijdingen zichtbaar bij melamine (inmiddels ca. 3%); de
overschrijdingen bij polyamide variëren sterk (laatste resultaten: 10%).
o BPA: de Commissie geeft aan dat de ESA-opinion wordt afgewacht;
publicatie daarvan wordt verwacht in de derde week van januari.
o Migration testing guidelines: in een overleg met stakeholders werden de
guidelines besproken; de (beperkte) opmerkingen zullen worden
meegenomen in de definitieve versie.
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1. Aanpassing Verordening 10/2011
Documenten:
- Commission working document related to possible amendments to Regulation No
10/2011
- SANCO/11033/2009 Rev. 4 (POOL/E6/2009/11033R4-EN.doc) draft Commission
Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with
food
De Commissie licht het onderwerp toe. Ten eerste is in de werkgroep de aanpassing van de
stoffenlijst aan de orde geweest. Deze wijzing komt niet meer ter sprake. Daarnaast zijn naar
aanleiding van de bespreking van de testing guidelines verschillende gewenste aanpassingen van
de verordening aan het licht gekomen. Deze aanpassingen komen nu aan de orde. Naast een
aantal redactionele punten gaat het met name om aanpassingen van testvoorschriften en
aanpassingen van voorgeschreven simulantia. Nederlandse delegatie heeft schriftelijk commentaar
geleverd; dit commentaar wordt mondeling toegelicht. Ook andere lidstaten geven op verschillende
punten hun visie.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de constatering van Nederland dat de (nationale) toelating
van “aids to polymerisation” (in artikel 6(1) en artikel 6(4)(b)) niet juist in de Verordening is
verwoord en dat dit – zoals eerder is besproken – zou moeten worden aangepast. De Commissie
merkt daarop op dat zij het bestaan van aanvullende nationale wetgeving slecht vindt combineren
met een harmoniserende verordening. Volledige lijsten van de nu nog ontbrekende stoffen zijn
echter niet te verwachten; dat zou opnieuw een langdurige proces van EFSA-beoordelingen
vergen; de Commissie acht dit niet haalbaar. Zij denkt aan de mogelijkheid om in een guidance
document nadere aanwijzingen te geven over de toelaatbaarheid van niet-geharmoniseerde
substanties. Deze optie vindt bij veel lidstaten een positieve ontvangst; daarmee lijkt de
aanpassing van de verordening in de door Nederland gewenste richting onhaalbaar. De
Nederlandse delegatie geeft aan zich in deze discussie constructief te willen opstellen, de zaak
intern te bespreken en de voorstellen van de Commissie af te wachten.
Daarnaast geeft Nederland aan dat er behoefte is aan norm aan de migratie van alumimium uit
plstics. De Commissie onderschrijft deze behoefte en zegt toe dit punt mee te nemen als ook de
migratie van aluminium uit keramiek aan de orde komt.

2. Autorisatie van recycleprocessen (Verordening 282/2008)
De Commissie geeft aan dat op dit punt nog weinig voortgang is gemaakt. De eerder
aangekondigde Taskforce (met 3-5 vertegenwoordigers van CA’s, 1 of 2 experts van de EFSA, 3-5
vertegenwoordigers van de industrie en Bastiaan Schupp van de Commissie als voorzitter) is zijn
werk nog niet begonnen; toch moet het werk in september 2015 gedaan zijn.
3. Onderzoek Chinese kitchenware PA/melamine, resultaten 3e kwartaal 2014
Document: Presentatie Europese Commissie: “Results of official controls on plastic kitchenware
made of polyamide and melamine imported from China and Hong Kong: Commission Regulation
(EU) No 284/2011, 3rd Quarter 2014 (July – Sept)”
De Commissie geeft een korte presentatie. Inmiddels is duidelijk dat melamine keukengerei nu
meestal voldoet (ca. 3% afwijkingen). Bij polyamide is een minder constant beeld zichtbaar: de
non-compliance lijkt te variëren tussen 0 en 10%.
Zoals eerder besproken zal de Commissie zal de Commissie een voorstel voorbereiden om de
verordening aan te passen; deze verandering zal echter klaarblijkelijk niet meer voor (geheel)
2015 gaan gelden.
4. Ceramics – report of analytical work JRC
Document: Presentatie Joint Research Centre: “End of year reporting JRC EURL work on ceramics
and domestic glass/crystalware in support to a revision of the Ceramic Directive 84/500/EEC”
Catharine Simoneau van het JCR geeft een presentatie over het uitgevoerde werk op het gebied
van glas en keramiek. De onderzoeksmethoden zijn geëvalueerd in het licht van de voorziene
nieuwe voorschriften (meer c.q. lagere normen). Een groot aantal bevindingen passeert de revue.
De conclusies luiden onder meer dat de bestaande methoden adequaat, maar wel onpraktisch
(gezien de doorlooptijd/bewerkelijkheid) zijn; alternatieven zijn nog niet volledig getest. Duidelijk
is wel dat de simulanten zoals beoogd een worst case scenario verbeelden; de migratie is (veel)
groter dan die bij het meten van de migratie naar voedingsmiddelen. Ambachtelijk geproduceerd
keramiek laat veel hogere migratiewaarden zien dan industrieel keramiek; met name lood springt
eruit. Bij industrieel keramiek worden alleen bij felle kleuren verhoogde migratiewaarden (van
zware metalen) waargenomen. Bij kristal wordt een hoge migratie van lood gevonden.
Tenslotte presenteert Simoneau welke activiteiten in het kader van dit project in 2015 zullen
worden ondernomen.
De resultaten van de studie worden op 10 december a.s. met stakeholders besproken.
De presentatie van het JCR is op aanvraag bij het ROW-secretariaat opvraagbaar.
5. Migration testing guidelines
Document: FCM migration testing full report (main text and annex) for stakeholder consultation
In aanwezigheid van een groot aantal Europese brancheorganisaties op het gebied van FCM
presenteert Eddo Hoekstra van het JRC de ontwikkelde migration guidelines. De guidelines worden
volledig doorgenomen; de brancheorganisaties maken een aantal technische opmerkingen die
kunnen worden toelicht en/of aanleiding zijn om de tekst aan te passen (m.n. te verduidelijken).
JRC zal de gemaakte opmerkingen verwerken, waarna die nog één keer naar de werkgroep zal
worden toegestuurd. Hierna kan het document worden vastgesteld.
6. Sensory testing
De Deense delegatie stelt de vraag of het niet wenselijk is om methoden op te stellen om
sensorische afwijkingen veroorzaakt door FCM vast te kunnen stellen. De Commissie vraagt welke
lidstaten methoden hebben opgesteld. Dit blijkt het geval te zijn in onder meer Duitsland,
Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. De Nederlandse delegatie wijst erop dat de Nederlandse
methode (beschreven in de Warenwetregeling FCM) in het Engels beschikbaar is.
De Commissie vraagt de delegaties of harmonisatie op dit punt gewenst is. Behalve Denemarken
blijkt niemand dit van belang te vinden. De Commissie merkt op dat het misschien iets voor de
referentielabs is en zal zich nog eens over de vraag buigen.
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7. BPA
De Spaanse delegatie heeft een e mail gestuurd waarin zij aangeeft dat zij zich zorgen maakt over
de ontstane situatie m.b.t. de BPA-ban in Frankrijk. Het moment van inwerkingtreding ( 1 januari
2015) is nabij, maar er is nog geen duidelijkheid hoe dit verder gaat.
De Europese Commissie geeft aan dat de EFSA-opinie wordt afgewacht; de laatste besprekingen
zullen naar verwachting in december worden afgerond. De publicatie van de EFSA-opinie wordt
verwacht in de derde week van januari. Vervolgens zal de Commissie op basis van de opinie
voorstellen doen.
De Franse delegatie geeft aan dat ook Frankrijk wacht op de EFSA-opinie, maar dat het verbod op
intentioneel gebruik van BPA daadwerkelijk op 1 januari 2015 zal ingaan. Vanaf dat moment zullen
de DoC’s moeten aangeven dat in het product geen BPA is verwerkt. Wel geeft de spreker aan dat
Frankrijk zich realiseert dat de producenten in een moeilijke situatie zitten (zonder aan te geven
welke conclusies aan die constatering verbonden worden). Wat betreft niet-intentionele
aanwezigheid zal Frankrijk soepeler zijn; om dat terug te dringen denkt men aan het opstellen van
goede productiepraktijken en aan indicatieve waarden voor de aanwezigheid van BPA in
gerecycleerde materialen.
8. Prioriteiten EC voor 2015; planning vergaderingen
De commissie presenteert de voorziene prioriteiten voor 2015.
Prioriteit 1: autorisatie recycleprocessen, gevolgd door uitwerking voorschriften actieve materialen;
BPA en biociden in FCM; “vertrouwelijkheid” in relatie tot ingediende dossiers en publicatie.
Prioriteit 2: Aanpassingen van verordening 10/2011; aanpassing regelgeving keramiek; roadmap
voor niet-geharmoniseerde FCM.
Prioriteit 3: “risk assessment policy” (hoe ondersteunt EFSA de acties van de EC); “overige zaken”.
In 2015 zijn vergaderingen van de CWG voorzien op 2/2, 24&25/3, 11&12/5, 9/9, en 4/12.
Den Haag, 9 december 2014
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