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Agenda 
 
1. Kwik en methylkwik 
De Commissie vraagt expliciet aan de LS hun mening te uiten over 3 

onderdelen van discussie, te weten: voedingsadvies mbt visconsumptie, 

ML’s in vis en ML’s in overige voedselcategorieën. De intentie van de Cie. 

is om binnenkort een “stakeholder consultation” te starten over de 

conceptverordening zodat deze in het najaar door de hiërarchie van de 

Cie. aangenomen kan worden om ter stemming te brengen eind van dit 

jaar.        

 

Voedingsadvies visconsumptie 

In de concept Verordening wordt de volgende tekst m.b.t. 

consumptieadvies voorgesteld:  

 

Consumption advice for fish is an important risk management instrument 

in view of fully achieving the beneficial effects of fish consumption whilst 

limiting the risks of mercury toxicity. However, fish consumption data 

demonstrate an alarming lack of knowledge or respect of the available 

consumption advice. In addition, due to the wide variety in fish species 

consumed across Europe, Member States should tailor consumption advice 

taking into consideration their national pattern of fish consumption, 

especially the species of fish consumed. It is therefore necessary to 

introduce measures ensuring the availability of national consumption 

advice as well as an increased awareness of such consumption advice, 

with the active involvement of food business operators and relevant 

stakeholder organisations. 
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Member States shall develop specific national consumption advice related 

to fish consumption to fully achieve the beneficial effects of fish 

consumption whilst limiting the risks of mercury toxicity. When developing 

this consumption advice, Member Sates shall especially include the 

frequency of fish consumption and the fish species consumed. 

 

Member States, with the active involvement of food business operators 
and other interested parties, shall actively distribute the specific national 

consumption advice to the consumer as well as to relevant health care 

workers working with the consumer groups most at risk. 

 

Member States, organisations representing EU food business operators 

and other interested parties shall inform the Commission of their specific 

national consumption advice and of their efforts to actively distribute it to 

consumers and relevant health care workers. 

 

De grotere rol voor de stakeholders in het consumptieadvies is in de tekst 

opgenomen op verzoek van sommige lidstaten. 

De lidstaten moeten in een korte rapportage aan de Commissie aangeven 

hoe het consumptieadvies (actief) verspreidt wordt. 

NL gaat ervan uit dat de mening van de stakeholders over hun rol in 

verspreiding van het voedselconsumptieadvies  die uit de stakeholder 

consultation zal uitrollen meegenomen zal worden in de verdere discussie 

in september. 

 

Herziening MLs in vis 

De Commissie heeft de lijst met MLs voor verschillende vissoorten 

aangepast zodat nu de correcte taxonomische naam gevingen zijn 

opgenomen (op basis van lijst FishBase). De lidstaten kunnen de lijst 

nakijken en eventueel correcties en toevoegingen aan de Commissie 

doorgeven. 

De Commissie stelt voor om vier verschillende MLs voor methylkwik in vis 

vast te stellen op basis van de monitoringsgegevens van methylkwik. De 
default ML is 0,5 mg/kg. Vissoorten waarvoor een andere ML geldt (0,3, 

1,0 of 2,0) worden met naam genoemd in de Annex.  Drie lidstaten 

herhalen hun standpunt om niet akkoord te kunnen gaan met de 

verhoging van de ML naar 2,0 mg/kg voor haaien en zwaardvis.   

 

Wettelijke kaders voor kwik in voedsel 

In het algemeen steunen de lidstaten dat kwik van de pesticidenwetgeving 

naar de contaminantenwetgeving wordt overgeplaatst.  

Een aantal lidstaten geeft aan dat de ML van 0.01 mg/kg  voor zuigelingen 

en opvolgvoeding niet haalbaar is voor producten waarin vis verwerkt is. 

De Commissie geeft aan dat SNE hiervoor haar standpunt nog zou 

doorgeven. Als deze er is kan bij de volgende vergadering een discussie 

over een andere (realistischer) ML er voor dit soort producten worden 

opgestart. De Commissie zal de ML voor zout opnemen, die van 

toepassing is voor keukenzout en zeezout. Wellicht is de benaming 

tafelzout uit Codex de correcte bij deze.  

Voor gelatine en collageen zal een consequent lijn getrokken worden voor 

alle ML’s in de herziene 1881/2006 : ofwel de ML’s voor deze categorie 

producten blijven in de contaminanten regelgeving ofwel ze komen in de 

hygiëne regelgeving.  
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De ML van 0.01 voor granen en groenten (uit pesticidenwetgeving) is 

mogelijk niet haalbaar voor alle producten. De commissie zal hier nog naar 

kijken en dit zal in september verder worden besproken.  

De ML voor cacaobonen (uit pesticidenwetgeving) zal mogelijk vervallen 

want EFSA data zijn erg beperkt . De Commissie wacht op mogelijke info 

uit de strakeholder consultation.  

NL is akkoord met de voorgestelde MLs.  

Een lidstaat geeft aan de de ML van 0,015 voor kruiden misschien niet 
haalbaar is. De Commissie geeft aan dat de kruidensector data moet 

aanleveren voor verdere discussie in september. 

 

 

2. Minerale oliën 
Er is een conceptaanbeveling voor monitoring van minerale oliën (MO) 

opgesteld. Ook is er een technical guidance over de monstername en 

bepaling van minerale oliën in voedsel. 

Lidstaten vragen duidelijkheid over welke producten moeten worden 

geanalyseerd. Moeten producten in specifieke verpakkingsmaterialen 

bemonsterd worden? Waarom moet MO in ingeblikte vis worden bepaald? 

Moet aan het eind van de houdbaarheidsdatum geanalyseerd worden? De 

Commissie geeft aan dat er gefocust moet worden op producten die in 

karton zijn verpakt. Bij productie van blik worden ook MO gebruikt. Een 

van de doelen van het monitoren is om de bronnen van MOs op te sporen.  

Een LS vindt dat de aanbeveling voor monitoring allen voor voedsel zou 

moeten gelden, aangezien dat er voor en voedselcontactmaterialen 

specifieke regelgeving gelijk van toepassing kan zijn. Een aantal lidstaten 

geeft aan dat de analysemethode nog niet operationeel is. Er zijn zorgen 

over de robuustheid van de analyse methode. Resultaten kunnen 

behoorlijk variëren, ook binnen een laboratorium. Analyse volgens de Bfr 

methode vergt hoge mate van expertise (er is een guidance document van 

137 pagina’s dat nog verfijnd en nog in het Engels vertaald moet worden). 

Het is moeilijk om resultaten tussen labs te vergelijken.  Een LS stelt voor 

dat de analysemethode in een klein aantal lidstaten wordt opgezet 

(centralisatie van de analyses). Andere lidstaten kunnen dan hun 
monsters door deze NRLs laten analyseren. Dit vermindert variabiliteit, 

verhoogd reproduceerbaarheid en geeft een meer solide basis om 

toekomstige beleidsbeslissingen te nemen. Hierbij pleit deze LS voor een 

coördinerende rol van de Commissie bij het opstellen van duidelijke 

instructies voor de bemonstering en analyse van de relevante 

voedselcategorieen en materialen.  

De Commissie is niet erg gecharmeerd van het  idee van centralisatie van 

de analyses vooral om ingewikkelde discussies over medefinanciering te 

voorkomen.      

Een lidstaat geeft aan dat er interesse is (ook bij stakeholders) voor 

ketenanalyse. 

De Commissie concludeert dat er ondanks de urgentie op dit  moment nog 

niet mogelijk is om de aanbeveling aan te nemen, discussie zal vervolgd 

worden in september met het oog op snelle besluit daarop volgende. 

 

 

3. Acrylamide 
Na de laatste acrylamide Codes of Practice (CoP) workshop van 21 april 

hebben de producenten de CoPs aangepast. De lidstaten hebben nog geen 

tijd gehad om de CoPs te beoordelen. 

De Commissie heeft een concept Verordening en Annex opgesteld. In de 

Verordening wordt gesteld dat voedselproducenten de CoPs moeten 
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toepassen en dat ze regelmatig hun producten moeten testen op 

acrylamidegehaltes. De gegevens moeten aan de Compent Authorities 

worden aangeleverd. In de Annex staat voor welke producten de FDE en 

IABI (broodproducenten) CoPs van toepassing zijn. Voor hotels, 

restaurants, snackbars etc gelden de Hotrec en UEAPME CoPs, en voor 

grote concerns (zoals Mc Donalds, Burger King) geldt de Serving Europe 

CoP. 

 
In de Annex staat ook de lijst met indicatieve waardes die eerder zijn 

vastgesteld, de gene die nu geldig zijn.  Indien de Verordening wordt 

aangenomen dan zullen de CoPs moeten worden vertaald in alle EU talen.  

Een aantal lidstaten geeft aan dat ze de frequentie van monstername voor 

analyse voor sommige sectoren (b.v. broodsector) te hoog vinden. Ook 

wordt opgemerkt dat het wellicht niet altijd duidelijk is welke CoP een 

bedrijf moet gebruiken. De Commissie wil het commentaar van de 

stakeholders afwachten en zal daarna eventueel aanpassingen aanbrengen 

en meer uitleg geven over welke CoP door welk type bedrijf moet worden 

toegepast. De Commissie neemt het voorstel van een LS over om  een 

concrete datum voor revisie van de indicatieve waarden voor acrylamide 

in de Verordening op te nemen. De Commissie geeft aan dat de datum 

voor revisie afhankelijk is van of er een (en welke) transitieperiode gaat 

gelden.   

 

 

4. MCPD- en glycidylesters 
Cie heeft een discussiestuk opgesteld met een voorstel voor MLs voor 

MCPD-esters en glycidylesters in plantaardige olien en zuigelingen- en 

opvolgvoeding (poeder en vloeistof). 

 

Food commodity  3-MCPD esters (mg/kg)  Glycidolesters (mg/kg  

Vegetable oils for human 

consumption or use as an 

ingredient in food  

2.0 1.0 

Infant formula and follow-

on formula (powder)  

0.125 0.075 

Infant formula and follow-

on formula (liquid)  

0.015 0.010 

 

De MLs gelden ook voor plantaardige oliën die als ingrediënten in 

voedingsproducten worden gebruikt.  

De door de Commissie voorgestelde ML voor glycidylesters in plantaardige 

oliën komt overeen met de limiet die Fediol zichzelf gesteld heeft (ingaand 

per sept 2017). De door de Commissie voorgestelde ML van 2 mg/kg voor 
3-MCPD-esters in plantaardige olie is lager dan op basis van 

monitoringsgegevens uit de EFSA-opinie verwacht zouden worden. De 

Commissie geeft aan dat de voorgestelde ML gebaseerd is op een dalende 

trend in MCPD gehaltes gedurende de afgelopen jaren, en een brief van 

Maleisie (grote producent van palmolie) waarin aangegeven worden dat 3-

MCPD gehaltes in palmolie van 2 mg/kg mogelijk zijn. Bij de voorstellen 

voor MLs in zuigelingen- en opvolgvoeding heeft de Commissie mee laten 

wegen dat Maleisie heeft aangegeven dat in palmolie bestemd voor de 

productie van zuigelingen- en opvolgvoeding de 3-MCPD gehaltes tot 0.3-

0.5 mg/kg verlaagd kunnen worden. Na aanname door de Europese 

Commissie in maart 2017 en een 6 maanden transitieperiode zouden de 

MLs dan in september 2017 van kracht worden.  
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Een aantal lidstaten verwacht dat de voorgestelde MLs voor 3-MCPD-esters 

niet haalbaar zijn. Een lidstaat merkt opdat de TDI in 2016 verlaagd is van 

2,0 naar 0,8 µg/kg lg en het daarom wellicht nodig is om de industrie extra 

tijd te geven om mitigatiemaatregelen te treffen. Dezelfde LS merkt op 

dat een punt van zorg is in hoeverre andere voedselveiligheid- en 

voedselkwaliteitparameters gecompromitteerd zouden zijn bij het 

opstellen maatregelen om de gehaltes van 3-MCPD –ester s te behalen. 

Fediol heeft in een brief aangegeven dat ze bezig is met onderzoeken naar 
mitigatiemaatregelen om gehaltes aan MCPD-esters te verlagen. 

 

 

 

 

Den Haag, juni 2016 


