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Verslag van de STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL 
HEALTH Section Toxicological Safety of the Food Chain van 8 februari 
2017 te Brussel 
 
 
Commissie : Andreia Alvarez-Porto (DG-Santé) 
   Maria Iglesia (DG-Santé) 
   Frans Verstaete (DG-Santé) 
   Jiri Sochor (DG-Santé) 
   Rafael Pérez-Berbejal (DG-Santé) 
  
Ned.Delegatie  : Ana Viloria (VWS) 
 
 
 
Samenvatting 
De SCOPAFF Tox heeft ingestemd met 3 toelatingen over additieven, een toelating 
voor lactitol als novel food en met het vaststellen van ML’s voor rauwe abrikozen 
pitten.  
SCOPAFF TOX heeft terugkopeling van de Cie. gekregen over diverse onderwerpen 
mbt contaminanten: GE en 3MCPD (esters) in babyvoeding, vetten en oliën,  
acrylamide, AT’s, Ergot sclerotia, aflatoxines in pinda’s uit de VS en over de 
derogatie van de ML’s voor PAK’s in sommige LS, en voor sommige traditioneel 
gerookte -vlees, -vleesproducten, -vis en  -vis producten. 
 
 
A Information and/or discussion 
 
A.01 Feedback from discussions from the Expert Committee Agricultural 
Contaminants and industrial and Environmental contaminants  
 
- Alternaria toxines  
Volgend op de EFSA blootstelling inname berekening zijn er bepaalde toxines die 
de TTC overschrijden, echter zonder tox studies kan geen uitspraak worden 
gedaan over de volksgezondheidsrisico’s. Deze tox studies gaan tijd kosten, onder 
tussen vraagt de Cie. de LS om hun data naar EFSA te sturen. Daarnaast zal 
overwogen worden om ML’s te zetten voor de meest zorgelijke producten, AT’s en 
de meest gevoelige populatie groepen. 
  
- Ergot sclerotia  
De laatste hand zal worden gelegd aan een methode voor bepalen van ergot 
sclerotia. Deze methode vervangt niet de internationale standaard, maar is een 
soort richtsnoer.  
 
- Aflatoxines in pinda’s uit de VS 
Cie. gaat door met het opstellen van regelgeving zodat de verlaagde frequentie 
van controles op pinda’s uit de VS niet meer van toepassing is. In de tussentijd 
mag elke LS een frequentie van controle kiezen, het meest logisch iets tussen 10 
en 20%.  
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- 3 MCPD en Glycidyl esters. 
Gezien de verschillende TDI’s van JECFA en EFSA en en het feit dat  EFSA op basis 
daarvan haar opinie uit 2016 zal herzien, zijn er diverse scenario’s te bedenken 
voor inde tussentijd totdat er een nieuw EFSA advies is. Het scenario met de 
meeste steun van de LS is om door te gaan met het opstellen van ML’s voor GE 
per 01/09/17 in vetten, oliën en babyfood. Voor deze laatste categorie ook ML’s 
voor 3 MCPD op 95 percentiel ook denkbaar. ML’s voor 3 MCPD ’s pas nadat 
herziene EFSA opinie gereed is. De Cie. vraagt de LS en bedrijfsleven data aan te 
leveren over voedingssuplementen met visolie als ingrediënt,waarin de gehaltes 
van 3 MCPD hoger dan 2ppm uitvallen. Vooralsnog geen intentie van de Cie. m 
voor deze producten ML’s op te stellen. 
 
EFSA wacht op de publicatie van een monografie van JECFA, die halfwege 2017 
beschikbaar zal zijn. 
Een meerderheid van de delegaties steunt het voorstel om verder te gaan met het 
vaststellen van ML’s voor 3MCPD en GE in babyfood 
Voor ML’s voor 3 MCPD in plantaardige oliën en vetten willen de LS wachten op het 
resultaat van de herziening vd EFSA opinie.  
De Cie. verwacht een herzien voorstel voor ML’s gereed te hebben voor discussie 
in de Envicont van 8 maart a.s., zodat in de Scopaff van juni kan worden gestemd.    
 
- Derogatie van de ML’s voor PAK’s in sommige LS voor sommige traditioneel 
gerookte -vlees, -vleesproducten, -vis en  -vis producten.  
De LS die gebruik maken van deze derogatie worden gevraagd om hun data te 
sturen om de derogatie te verlengen, per voorkeur voor eind februari, of tenminste 
aan te geven wanneer data kan worden verwacht. De Cie. wordt geacht om de 
derogatie te herevalueren voor 1 september 2017 en hiervoor zijn de gevraagde 
data nodig. Bij afwezigheid van gegevens kan de desbetreffende LS geen gebruik 
meer maken van de derogatie. Eén LS vraagt om expliciet op te nemen dat de 
derogatie van kracht blijft tot de Cie. de herbeoordeling en de wettelijke wijziging 
heeft afgerond.  
 
 
 
Section B Draft(s) presented for an opinion 
 
B.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation (EU) amending Annex II to Regulation (EU) No 1333/2008 of 
the European Parliament and of the Council as regards the use of 
phosphoric acid-phosphates-di-tri-and polyphosphates (E 338-452) in 
certain meat preparations.  
Fosfaten in traditionele Tjechische vleesbereidingen. De Cie. legt uit dat hiervoor 
het FB mechanisme van toepassing is. LS en aanvragers moeten rekening houden 
dat in de toekomst meer additieven zullen vallen onder het FB mechanisme.  
FB was gesloten begin januari, geen commentaren ontvangen.  
Eén LS vindt de beschrijving niet zo specifiek, ook eigen producten kunnen eronder 
vallen! Deze LS heeft zorgen over overtollig gebruik vd producten en mogelijke 
misleiding vd consument. Deze LS onthoudt zich van stemming en legt een 
verklaring af met deze redenering. 

Stemming: Aangenomen met gekwalificeerde meerderheid. Onthouding 
van1 LS.    

 
B.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation (EU) amending Annex III to Regulation (EU) No 1333/2008 of 
the European Parliament and of the Council as regards the use of butane 
(E 943a), isobutane (E 943b) and propane (E 944) in colour preparations.  
Dit betreft een aanvraag voor het professionele gebruik van drijfgassen voor het 
opspuiten van kleurstoffen op bijvoorbeeld ijs of gebak.  
2 LS hebben commentaar over de veiligheid van het gebruik en betreuren dat er 
geen grondslag is om een gebruiksaanwijzing op te nemen in de Cie. verordening.  
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Stemming: Aangenomen met unanimiteit.  

 
B.03 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation (EU) amending Annex II to Regulation (EU) No 1333/2008 of 
the European Parliament and of the Council as regards the use of nitrites 
(E 249 -250) in golonka peklowana.  
Dit betreft een aanvraag van Polen voor de toelating van het gebruik van nitriet in 
een traditionele vleesbereiding genaamd ‘Golonka Pekowana”. Cie. legt uit dat Fb 
mechanisme van toepassing is, maar er zijn geen commentaren ontvangen. 
Eén LS is tegen vanwege voedselveiligheidsaspecten van de toevoeging van nitriet 
en één LS onthoudt zich van stemming vanwege een algemeen bezwaar tegen de 
toevoeging van nitriet aan voedsel. 

Stemming: Aangenomen met gekwalificeerde meerderheid. Onthouding 
van1 LS. 1LS is tegen. 

 
B.04 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum 
levels of hydrocyanic acid in certain raw apricot kernels.  
De Cie. legt uit dat het opstellen van een strikte ML hierbij vanzelfsprekend is 
gezien de acute risico’s van de consumptie van rauwe abrikozen pitten. De 
voorgestelde ML van 20 mg/kg wordt door de LS adequaat bevonden en het is een 
aanvaardbaar alternatief voor het verbieden van het product wat volgens de Cie. 
niet mogelijk is.  
De Cie. heeft 2 aanpassingen geïntroduceerd tov de versie vd Verordening die 
besproken is bij het Scopaff op 25 november jl.:  
Overweging 7 is geschrapt op advies vd JD vd Cie., niet nodig om te benoemen, en 
artikel 2 is geïntroduceerd (was in de vorige versie als voetnoot vd tabel in de 
bijlage opgenomen) zodat het duidelijk is dat de producent die de pitten op de 
markt brengt moet bewijzen dat ze voldoen aan de ML van 20 mg/kg. 

Stemming: Aangenomen met gekwalificeerde meerderheid. Onthouding 
van1 LS (vanwege de geschrapte overweging)  

 
B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft  
Commission Regulation setting maximum levels for certain contaminants 
in food repealing Commission Regulation (EC) No 1881/2006.  
De laatste opmerkingen vd LS zijn nog niet verwerkt in de langverwachte nieuwe 
verordening die1881/2006 moet vervangen.Het document is daarom nog niet 
gereed om het voor te leggen aan de Scopaff. Cie. zegt toe om een definitief 
concept klaar te hebben voor de Envicont van 8 maart as.  
 
B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft  
Commission implementing decision authorising the placing on the market 
of lactitol as a novel food ingredient under regulation (EC) 258/97 of the 
European parliament and the Council (RPB)  
Een aanvraag voor toelating van lactitol als nieuw voedingsmiddel werd ingediend 
in DK. De discussie die volgde op de eerste risicobeoordeling heeft geleid tot een 
beperking van de toepassing tot voedingssuplementen. Een waarschuwing op het 
etiket over mogelijk verstoring van de darmfunctie bij overmatige gebruik werd 
niet nodig bevonden vanwege de algemene instructie voor een correcte inname 
van voedingssuplementen. Bovendien kan zo’n waarschuwing als een verkapte 
claim worden beschouwd. Eén LS onthoud zich van stemming omdat die wel een 
aparte waarschuwing op het etiket nodig vindt. 
 
Stemming: Aangenomen met gekwalificeerde meerderheid. Onthouding van1 LS  
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Section C Draft(s) presented for discussion 

 
C.03 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation on the application of codes of good practice to reduce the 
presence of acrylamide in food.  
De conceptverordening voor de mitigatie maatregelen voor de beheersing van AA 
die in de maak is, is het resultaat van een pragmatische aanpak voor de verlaging 
van het ontstaan van AA als proces contaminant in de voedselketen. De 
mitigatiemaatregelen worden verankerd in het voedselveiligheidsplan van het 
desbetreffende bedrijf en uitgevoerd volgens de hiervoor (sector specifiek) 
opgestelde codes of practice (CoP’s). Het volgen van deze CoP’s moet resulteren in 
een verlaging van de AA gehaltes, en dit moet worden geverifieerd door de 
producent zelf maar ook door de overheid. De verificatie moet worden gebaseerd 
op de hiervoor opgestelde indicatieve waarden die in de verordening als bijlage zijn 
opgenomen. Deze waardes worden nu benchmark levels genoemd en ze zijn lager 
zijn dan degene die nu opgenomen staan in de aanbeveling vd Cie. voor de 
reductie van AA in voedsel. Op 31 januari jl. is er een ‘hearing’ vd Cie. geweest bij 
het EP (ENVI cté). Dit gezamenlijk met de drukte van NGO’s die voor het opstellen 
van ML’s pleiten heeft interne discussie bij de Cie. gegenereerd die tot een nieuwe 
versie heeft geleid. Maar deze versie is vooralsnog een interne versie vd Cie. De 
belangrijkste verandering is dat de verordening geen verwijzing naar de sectorale 
CoP’s bevat maar dat de betreffende ‘verplichte’ passages uit de CoP’s in de 
verordening zelf 1 op 1 zijn overgenomen. Dit is een aanscherping die tegelijkertijd 
de geest vd eigen controles respecteert. Cie. streeft om in de Envicont van 8 maart 
as. discussie metde Ls te kunen voeren over het voorstel, zodat stemming in de 
Scopaff van 27 maart alsnog mogelijk is. Het FB mechanisme is ook hier van 
toepassing.  
    
Miscellaneous 
Een LS vraagt de Cie. naar de resultaten van haar vraag mbt de juridische basis 
voor het verstrekken van verplichte voorlichting  over consumptie mbt kwik in 
voedsel. Cie. zal hierover navraag doen.  
 
 
 
 
 
Den Haag, februari 2017 


