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AGENDA 

 

Section A Information and/or discussion 

 
A.01 Exchange of views on the follow-up of the EFSA opinion on FGE.203.  

 

Zie bij B1. 

 

A.02 Acrylamide in food. Exchange of views and possible endorsement of 

the way forward  

 

De Commissie (Cie) presenteert de laatste versie van een ‘grove lijnen’ 

discussiedocument dat de elementen bevat die opgenomen dienen te worden in 

een wettelijk voorstel. De Cie merkte op dat de nieuwe CoP nog niet helemaal 

bevredigend is maar dat er wel progressie is gemaakt. De meeste lidstaten lijken 

het voorstel van de Cie om de Codes of Practice in te bedden in de 

voedselveiligheidsplannen te steunen. Sommige lidstaten hebben nog wat 

opmerkingen. De Cie concludeert uiteindelijk dat een grote meerderheid van de 

lidstaten zich kan vinden in dit voorstel en gaat daarom nu werken aan een draft 

proposal. Lidstaten hebben nog tot 26 februari de tijd om opmerkingen in te 

sturen.  

 

A.03 Feedback from the Expert Committee Agriculture contaminants on 

tetrahydrocannabinol in food, PA’s in honey, teas, herbal infusions and 

food supplements, and opium alkaloids in poppy seeds (FV) 

 

De Cie bespreekt de laatste stand van zaken van de WG Agricont. Er zijn geen 

verdere  en/of nieuwe inzichten/reacties van de lidstaten tov wat besproken is in 

de Agricont van 11 januari jl. waarvan het ROW-verslag al is rondgestuurd. 

 

 

 



 

 

 

A.04 Endorsement of a commission recommendation on the monitoring of 

nickel in food (SANTE/12381/2015) (FS) 

 

De Cie heeft een aanbeveling tot monitoring van nikkel in voedsel opgesteld, mede 

naar aanleiding van eerdere discussies in de WG Envicont. De discussie in Envicont 

van 2 feb heeft een paar aanassingen ingebracht in de tekst, te weten: 

- Introductie van “other interested parties” ipv relevante stakeholders in 

overwegingen 1 en 4. 

- Datum voor het leveren van data: eind 2016, 2017 en 2018. Dit geeft de 

mogelijkheid om tussentijds te kunnen bijsturen in de producten die 

gemonitord moeten worden. Ook recente data uit 2015 zullen worden 

geaccepteerd. 

 

De lidstaten steunen het voorstel 

 

A.05 Information and exchange of views on the voting procedure of 

approximately 106 individual Decisions authorising plastic recycling 

processes for food contact materials under Regulation (EC) No 282/2008. 

 

Er moet over 106 Besluiten individueel gestemd worden en ook nog eens op een 

en dezelfde dag. Dit om verstoring van de markt te voorkomen. Het is daarom 

belangrijk dat vooraf overeenstemming is bereikt met alle 28 lidstaten over alle 

106 Besluiten. De stemming zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Intussen zullen 

in de WG de besluiten worden besproken. 

 

Section B Draft(s) presented for an opinion 

 

B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Regulation (EU) amending Annex I to Regulation (EC) No 

1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards 

amendment of the conditions of use of certain flavouring substances from 

a group related with an alpha beta unsaturation structure FE 208.  

 

Tijdens discussies in de Werkgroep Aroma’s is duidelijk geworden dat er behoefte 

is aan een vaste procedure hoe om te gaan met aromagroepen waar de leidende 

stof een probleem blijkt te zijn. Want wat doe je dan met de andere aroma’s uit 

die groep? Zullen aanvullende studies wel volstaan? Zowel bij groep FGE 203 (A 1) 

als FGE 208 (B 2) verschillen de lidstaten sterk van mening. Tot dusver heeft de 

Cie geen richting kunnen geven aan deze discussies tot ongenoegen van een 

aantal lidstaten waaronder Nederland. Het VK heeft nu een beslisboom opgesteld 

hoe om te gaan met dergelijke gevallen. Nederland heeft daar commentaar op 

geleverd. Tijdens deze SCOPAFF wordt duidelijk dat de Cie het ongenoegen van de 

lidstaten heeft onderkend want zij zegt toe op korte termijn een vaste procedure 

te zullen voorleggen aan de lidstaten. Deze procedure zal dan gelden voor alle nog 

te behandelen aromastoffen. 

 

Geen stemming: samen met A 1 besproken 

 

B.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Regulation (EU) amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of 

the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring 

substances.  

 

Dit voorstel betreft het verwijderen van footnotes 2-4 in Annex I deel A  van 

Verordening 1334/2008 bij 7 aroma’s omdat EFSA heeft aangegeven dat er geen 

gezondheidsrisico’s zijn bij de voorziene inname-hoeveelheden. 

 

Stemming: unanimiteit 

 

 



 

 

 

В.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission regulation (EC) 1881/2006 of 19 December 2006 setting 

maximum levels voor certain contaminants in food (recast)  

Verordening 1881/2006 is herzien (recast) en zal een nieuw nummer krijgen. De  

recast is op de vergadering van 16 december besproken. Commentaar van de 

lidstaten is in de nieuwe draft + annex verwerkt. De lidstaten hebben verder geen 

commentaar. De Cie verwacht tijdens de SCOPAFF Tox van April het Engelstalige 

document ter stemming te kunnen brengen. Daarna volgen de vertalingen waarna  

de lidstaten 2.5 maanden de tijd hebben om deze te controleren op fouten.  

 

Geen stemming, alleen besproken 

 

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 as regards the 

use of food additives in edible caseinates.  

 

In 2015 is de oude Caseïne richtlijn herzien waarbij ook de vermeldingen van de 

toegestane additieven zijn gemoderniseerd en onder andere wordt verwezen naar 

de additievenverordening 1333/2008. Daarom wordt deze additieven verordening 

aangepast door een categorie 01.9 eetbare caseïnaten toe te voegen met de 

toegestane additieven en de gebruikershoeveelheden. De lidstaten hebben geen 

bezwaar tegen de aanvraag. 

 

Stemming: unanimiteit 

 

B.05 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 Propionic acid - propionates (E280 - 283) in tortillas. 

 

Verse tortillas worden steeds meer verkocht maar zijn wat houdbaarheid betreft 

gevoelig voor bederf (schimmels, bacteriën). Om dat tegen te gaan kunnen 

conserveringsmiddelen als propionzuur en propionaten worden gebruikt. De 

lidstaten hebben geen bezwaar tegen de aanvraag. 

 

Stemming: unanimiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed 

Section General Food Law 

04 FEBRUARY 2016 

 

Section B Draft(s) presented for an opinion 

 

 

B.01 Implementing Decision authorising the placing on the market of UV-

treated bread as a novel food under Regulation (EC) No 258/97 of the 

European Parliament and of the Council.  

 

Deze aanvraag betreft het bestralen met UV-licht van brood waardoor ergosterol 

dat in het bakkergist aanwezig is, kan worden omgezet in Vitamine D2. In het 

voorstel voor toelating is het vitamine D2 gehalte gespecificeerd als 0,75 - 3 ug 

 per 100 eindproduct. 

 Als gevolg van de uitgebreide discussies in de  CAFAB bevat de Annex nu een 

gedetailleerde beschrijving van het bestralingsproces, en ook van het type brood 

dat behandeld mag worden, zodat dit correspondeert met de broodproducten die 

door EFSA daadwerkelijk zijn beoordeeld. 

 

Stemming: gekwalificeerde meerderheid,een lidstaat onthield zich van stemming. 

 

B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision authorising the placing on the market 

of lacto-N-neotetraose as a novel food ingredient under Regulation (EC) 

No 258/97 of the European Parliament and of the Council.  

 

Deze aanvraag betreft een oligosaccharide, dat van nature voorkomt in de 

moedermelk. De stof wordt in dit geval via chemische synthese geproduceerd en 

opgezuiverd. Een belangrijke toepassing ervan is het gebruik in (opvolg-

)zuigelingenvoeding, maar daarnaast omvat de aanvraag nog een groot aantal 

andere toepassingen. 

In dit document is na de discussie in de CAFAB op 3 februari artikel 2(3) 

toegevoegd om via etikettering te voorkomen dat jonge kinderen die 

voedingssupplementen met LNnT zouden consumeren, ook gelijktijdig LNnT uit 

andere bronnen zouden innemen (via moedermelk of andere voedingsmiddelen 

met toegevoegd LNnT). Verder is de structuurformule van LNnT verwijderd uit 

Annex I en zijn de voetnoten en de tekst over koffie en dergelijke dranken 

aangepast in Annex II.  

Stemming:  gekwalificeerde meerderheid, twee lidstaten onthielden zich van 

stemming. 

 

B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision authorising the placing on the market 

of 2'-O-fucosyllactose as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 

258/97 of the European Parliament and of the Council. 

 

Deze aanvraag is volledig analoog aan de aanvraag voor LNnT (ook 2’-FL is een 

oligosaccharide uit moedermelk, dat nu chemisch wordt gesynthetiseerd). 

Ook in dit document (net als in het document onder B2) is na de discussie in de 

CAFAB op 3 februari artikel 2(3) toegevoegd en zijn overeenkomstige 

aanpassingen opgenomen in de bijlagen (de getallen voor de gebruiksniveaus zijn 

overigens steeds een factor twee hoger dan bij LNnT, zoals ook bij de 

gecombineerde toepassingen  het geval is). 

 

Stemming:  gekwalificeerde meerderheid, twee lidstaten onthielden zich van 

stemming. 

 


