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Verslag van de vergadering van CWG Nieuwe Voedingsmiddelen (CAFAB)  

 

Datum  : 8 december 2016 

Commissie : Rafael Pérez-Berbejal, Ivona Babić, Lukasz Nadolny, 

Georg Schreiber (allen DG Santé) 

EFSA  :  Wolfgang Gelbman  

Ned. Delegatie  : Ana Viloria (VGP/VWS) 

  :  Wenny Buitenhuis (CBG)   

 
 
 

Samenvatting  

 

Unit G3 (official controls) gaf een presentatie over het Europese actieplan voor het 

verstreken van controlemaatregelen voor de handel in voedingsmiddelen via 

internet. De Commissie lichtte de stand van zaken toe bij het opstellen van de 

Unielijst voor toegelaten nieuwe voedingsmiddelen. In de vergadering is gesproken 

over één nieuw voedingsmiddel waarvoor een toelatingsbesluit wordt opgesteld. 

De Commissie en lidstaten wisselden informatie uit over lopende 

beoordelingsprocedures en tenslotte werden enkele statusvragen besproken op 

verzoek van lidstaten. 
 
 

 

1. Vaststelling agenda 

 

Er wordt voorgesteld door lidstaten om Rhodiola rosea en Canihua (Chenopodium 

pallidicaule) te bespreken bij agendapunt 7.  

 
 
2. E-commerce  

 

Unit G3 (official controls) presenteert een overzicht over controlemaatregelen voor de handel in 

voedingsmiddelen via internet (e-commerce). Er zullen begin 2020 nieuwe regels van 

toepassing zijn op e-commerce van voedingsmiddelen. Daarmee worden twee gaten in de 

huidige wetgeving gedicht, wat bijdraagt aan een geharmoniseerde EU-wetgeving. Zo kunnen 

de bevoegde autoriteiten anoniem samples bestellen voor controledoeleinden en kunnen zij 

indien nodig websites sluiten. Momenteel hanteren lidstaten verschillende werkwijzen bij de 

controle op e-commerce. Om het actieplan in werking te kunnen stellen, zijn nieuwe materialen 

(o.a. software & hardware) en extra expertise (extra trainingen) nodig. In 2017 zal alvast 

worden gestart met een aantal acties om de handhaving te kunnen gaan bewerkstelligen. 
 
 
3. Werkprogramma voor 2017  

 

Er is een schema vastgesteld met data voor de  Commissiewerkgroep zelf en voor de ad-hoc 

werkgroep die betrokken is bij het voorbereiden van uitvoeringshandelingen die zijn 

aangekondigd in verordening 2015/2283. Dat betreft onder meer: 

 

- de initiële opstelling van de Unielijst; 

- het vaststellen van de procedure om de status van een nieuw voedingsmiddelen te kunnen 

bepalen; en  

- de uitvoeringshandelingen uit artikel 13 en 20 die betrekking hebben op de vaststelling van 

administratieve en wetenschappelijke voorschriften.  



 

 

V 
Verder zal er een conceptaanbeveling van de Commissie komen over de definitie van 

nanomateriaal, dit document wordt beschikbaar gemaakt voor een publieke consultatie. De 

publicatie van de aanbeveling zal zeer waarschijnlijk worden gevolgd door een aanpassing van 

de huidige definitie in de nieuwe-voedingsmiddelenverordening. Dit zal via een gedelegeerde 

handeling van de Commissie verlopen, waarvoor specifieke werkgroepen kunnen worden 

samengesteld. 
 
 

4. Update van de nieuwe-voedingsmiddelenverordening  

 

De  Commissie bespreekt een document dat door één van de lidstaten is opgesteld, en waarin 

gegevens van bestaande autorisaties voor nieuwe voedingsmiddelen zijn samengebracht. Het 

document is bedoeld als basis voor de op te stellen Unielijst en bevat naast 

productbeschrijvingen ook gegevens over condities van gebruik, etiketterings- en andere 

vereisten en verwijzingen naar de originele autorisatiebesluiten. De bijbehorende 

productspecificaties zijn in een aparte lijst samengebracht. In een volgende fase zullen deze 

lijsten worden aangevuld met gegevens uit bestaande notificaties. Als onderdeel daarvan is 

afgesproken dat elke lidstaat voor de eigen chiazaadnotificaties (het betreft een van de grootste 

groepen notificaties) zal nagaan binnen welke range de parameters uit de productspecificaties 

variëren. Er zijn nu al 79 toelatingen in de Unielijst opgenomen en er zullen nog bijna 400 

notificaties moeten worden bijgewerkt. 
 
 

5. Synthetic L-ergothioneïne (autorisatie-aanvraag #153)  

 

De aanwezige vertegenwoordiger van EFSA geeft een toelichting op het positieve EFSA 

adviesrapport voor L-ergothioneïne, waarna de Commissie en de lidstaten een concepttekst voor 

een toelatingsbesluit bespreken. Enkele commentaren van de lidstaten worden besproken, 

onder andere over de lijst van voorgestelde toepassingen en over een eventuele waarschuwing 

op het etiket voor kinderen onder de 3 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 

geven. De lidstaten hebben aangegeven dat, gebaseerd op het EFSA advies, de uitsluiting van 

bovengenoemde groepen terug moet komen in de overwegingen en de artikelen.  
 
 

6. Update autorisatie-aanvragen 

 

De Commissie en EFSA informeren de lidstaten over de stand van zaken van de lopende 

autorisatie-aanvragen aan de hand van een recent overzicht. Dit wordt aangevuld met een 

update van enkele lidstaten over de dossiers die in behandeling zijn. De stand van zaken voor 

de besproken dossiers is samengevat in de tabel aan het eind van dit verslag.  
 
 

7. Novel Food Catalogus 

 

De  Commissie bespreekt de status van enkele producten, waarover vragen zijn gesteld in de 

afgelopen maanden. Het betreft Streptococcus salivarius K12 en M18, Inonotus obliquus, 

slakkeneieren (Helix aspersa maxima), Ilex guayusa en Tamarindus indica. In de openbare 

versie van de Novel Food catalogus zullen worden opgenomen slakkeneieren van Helix aspersa 

maxima (not novel), Ilex guayusa (novel), Rhodiala rosea (not novel) en Canihua 

(Chenopodium pallidicaule) (novel). De status in de Novel Food Catalogus van Inonotus obliquus 

en Tamarindus indica (beiden niet novel) blijft ongewijzigd. Voor Streptococcus salivarius K12 

en M18 zal de door de firma geleverde informatie over een eventuele geschiedenis van gebruik 

nog beoordeeld worden door een lidstaat.  

 

 
  



 

 

8. Any other Business 

 

Pulsed electric field in fruit juices 

Een lidstaat wil de status bespreken over fruitsappen die met een proces van pulsed electric 

field (PEF) behandeld zijn. De Commissie vindt dat het bij PEF niet gaat om het proces als 

zodanig, maar dat in dit geval een case-by-case benadering nodig is voor de statusbepaling 

voor eindproducten. De producent zal zelf, in overeenstemming met zijn primaire wettelijke 

verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid, moeten nagaan of het product wel of niet als 

novel food is te beschouwen.   

 

Stevia 

De Commissie heeft gediscussieerd met de lidstaten over de status van Stevia rebaudiana, maar 

dat leidde niet tot een definitieve conclusie.   

 

 
Productomschrijving 

Status beoordeling   

(IA: initial assessment / eerste beoordeling) 

   

90* D-Ribose Er zijn bezwaren van lidstaten 

118 Taxifolin EFSA is bezig met de beoordeling  

119 Selenite triglycerides EFSA is bezig met de beoordeling 

127 Cranberry extract powder EFSA is bezig met de beoordeling 

137  Tolerase EFSA is bezig met de beoordeling 

144 Pyrroloquinoline Quinone Disodium  

Salt 

EFSA beoordeling gevraagd 

149 Frying and cooking fats with added 

phytosterols 

EFSA is bezig met de beoordeling 

151 Sporopollenin shells Er zijn bezwaren van lidstaten 

153 Synthetic L-ergothioneine Zie agendapunt 5  

154 1-Methylnicotinamide chloride (1-

MNA) 

EFSA beoordeling gevraagd 

160 EstroG-100 EFSA is bezig met de beoordeling 

165 Hydroxytyrosol EFSA is bezig met de beoordeling 

168 2'-Fucosyllactose Er is een bezwaar 

169 DeltaGold® tocotrienol EFSA is bezig met de beoordeling 

170 Alginate-Konjac-Xanthan 

Polysaccharide Complex (PGX) 

EFSA is bezig met de beoordeling 

179 Hoodia parviflora EFSA is bezig met de beoordeling 

180 Ecklonia cava phlorotannins EFSA is bezig met de beoordeling 

182 Dimagnesiummalaat  EFSA is bezig met de beoordeling 

183 Xylo-oligosaccharide (XOS) Wachten op firma antwoord na bezwaren lidstaten 

185 Betaïne EFSA is bezig met de beoordeling 

186 Dicalciummalaat EFSA is bezig met de beoordeling 

187 N-acetyl-D-neuraminezuur EFSA is bezig met de beoordeling 

191 Phosphatidylserine and phosphatic 

acid standardised phospholipid 

powder product (MemreeplusTM-40P)   

Geen bezwaren, toelating via Finland zal volgen 

197 Inositol-stabilised Arginine Silicate Geen bezwaren van lidstaten dat aanvullende 

beoordeling nodig is 

203 Chia seeds in yogurt (fermented milk 

product), extention of use 

Nieuwe aanvraag 

204 DHA rich oil extention of use Nieuwe aanvraag 

205 UV treated mushroom Nieuwe aanvraag 

 

*)  dezelfde aanvraag staat ook onder 192 op de lijst met alle nieuwe informatie inclusief 

herziene samenvatting 


