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Verslag van de STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL 
HEALTH Section Toxicological Safety of the Food Chain van 27 maart 2017 
te Brussel 
 
 
Commissie : Wim de Beuckelaere (DG-Santé) 
   Maria Iglesia (DG-Santé) 
   Frans Verstaete (DG-Santé) 
   Jiri Sochor (DG-Santé) 
   Rafael Pérez-Berbejal (DG-Santé) 
  
Ned.Delegatie  : Joyce de Stoppelaar (NVWA) 
 
 
 
 
A Information and/or discussion 
 
A.01 Exchange of views on possible changes to the special conditions 
imposed on the import of feed and food originating in or consigned from 
Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station in 
the frame of the review of Commission Implementing Regulation (EU) 
2016/6 of 5 January 2016.  
De verordening over de speciale voorwaarden naar aanleiding van het Fukushima 
incident had herzien moeten worden in juni 2016, maar staat nu pas op de 
agenda. De Verordening was echter ook iets later van kracht is geworden dan 
gepland. De EC heeft een uitgebreid werkdocument gemaakt en licht het toe. De 
basis van het voorstel is het regionaliseringsprincipe. Er wordt per regio rondom 
Fukushima gekeken of producten mogen worden ingevoerd met of zonder 
‘pretesting’. Het voorstel is gebaseerd op een grote hoeveelheid data die de 
Japanse autoriteiten heeft verstrekt. De EC stelt het volgende voor: 
 
- to delete the requirement of pretesting of rice from Fukushima 
- to not re-impose pretesting for buckwheat and from Iwate  
- to replace the food category fish and fishery products by "fish and fishery 
products with the exception of  
- crustaceans (CN code 0306)  
- molluscs (CN code 0307)  
- scallops (already excluded from the pre-testing)  
- yellowtail (Japanese amberjack) (Seriola quinqueradiata), red seabream (Pagrus 
major), white trevally (striped jack) (Pseudocaranx dentex), greater amberjack 
(Seriola dumerili), Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus) and mackerel (Scomber 
japonicas, Scomber tapeinocephalus). 
  
Het document is pas kort van tevoren rondgestuurd dus de lidstaten kunnen alleen 
een eerste reactie geven. Veel lidstaten reageren positief op het voorstel. Een 
lidstaat geeft aan dat ze het regionaliseringsprincipe steunen, maar dat Japan dat 
zelf niet toepast als zij een importsstop afkondigen. Een lidstaat vindt dat we niet 
te lang meer door moeten gaan met deze restrictieve maartregelen en geeft aan 
dat er ook producten op de lijst staan die we nauwelijks in de EU importeren. De 
EC geeft aan dat als bepaalde exotische producten niet of nauwelijks geïmporteerd 
worden dat Japan dan ook weinig last heeft van de importbeperkingen.  
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NL bedankt de EC voor het uitgebreide document en geeft aan het voorstel verder 
te zullen bestuderen. Een lidstaat vraag aan de EC om na te gaan wat de staat van 
de reactor nu is en om de namen van de terminologie met betrekking tot de vissen 
af te stemmen met DG Mare. Ook wordt gevraagd ervoor te zorgen dat vissoorten 
gekoppeld zijn aan GN Codes. 
EC reageert op beide verzoeken positief. 
Het voorstel zal ter stemming worden voorgelegd aan het SCOPAFF van 19 juni en 
zal voor die tijd nog worden bediscussieerd in de ENVICONT expert werkgroep. 
 
 
A.02 Exchange of views on the envisaged provisions related to the 
presence of glycidylesters in vegetable oils and fats, infant formula and 
follow-on formula.  
De EFSA gaat opnieuw naar de risicobeoordeling van 3-MCPD kijken en betrekt 
hierbij haar opinie over de benchmark dose systematiek. De opinie voor glycidyl 
esters wordt echter niet heropend en daarom wil de EC doorgaan met het stellen 
van maximum gehaltes voor ‘glycidyl fatty acid esters expressed as glycidol’ in 
plantaardige oliën en vetten en in zuigelingen- en opvolgvoeding (poeder en 
vloeibaar). Ook stelt de EC voor om in de verordening vast te leggen dat vanaf 
2020 verlaagde MLs gelden voor zuigelingenvoeding. Het gaat tenslotte om een 
genotoxische stof en zuigelingen drinken niets anders dan zuigelingenvoeding. Er 
is brede steun van de lidstaten voor het stellen van MLs. De lidstaten willen 
hiermee haast maken, omdat het een genotoxische stof betreft. Enkele lidstaten, 
waaronder NL, geven aan dat het wellicht te vroeg is om nu al een niveau vast te 
stellen voor in 2020, omdat we niet weten of dit haalbaar is. De vaststelling van de 
ML voor 2020 moet op basis van aangeleverde data gebeuren. De EC geeft aan dat 
de verlaging vanaf 2020 een sterk signaal is dat zuigelingen beschermd moeten 
worden omdat de MOE (margin of safety) nu niet voldoende groot is. De EC geeft 
ook aan dat er indien nodig een herzieningsclausule ingebouwd kan worden en als 
op basis van data blijkt dat de ML niet haalbaar is kan daarover gesproken worden. 
De bewijslast hiervoor ligt bij de industrie. 
Voor visolie zijn geen MLs voorgesteld, hierover zal verder gesproken worden in de 
volgende expert werkgroep. Eventuele MLs voor visolie worden besproken 
tegelijkertijd met de discussie over de herziene EFSA opinie oer 3-MCPD. Het 
huidige voorstel zal besproken worden in de Expert meeting van 3 mei en in het 
SCOPAFF in juni in stemming worden gebracht. 
 
 
Section B Draft(s) presented for an opinion 
 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Implementing Decision (EU) authorising the placing on the 
market of L-ergothioneine as a novel food ingredient under Regulation 
(EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council.  
De EC licht het voorstel toe. Er is een EFSA advies, maar daarin zijn zuigelingen, 
jonge kinderen en zwangere en lacterende vrouwen niet meegenomen. In de 
aanvraag van de fabrikant was consumptie door deze groepen namelijk 
uitgesloten. In het voorstel wordt daarom voorgesteld om bij 
voedingssupplementen een statement op de verpakking te zetten dat het product 
niet bedoeld is voor deze groepen.  
Een aantal lidstaten geeft aan het voorstel niet te kunnen steunen omdat 
basisvoedingsmiddelen veilig moeten zijn voor alle bevolkingsgroepen. Dit kan niet 
gegarandeerd worden vanwege de beperkte scope van het EFSA advies. 
Waarschuwingen op gewone  levensmiddelen vinden deze lidstaten ongewenst. 
Een aantal lidstaten stelt daarom voor om de autorisatie te beperken tot gebruik in 
voedingssupplementen. De Europese Commissie (EC) is niet blij met de 
standpunten van de lidstaten omdat dit eerder in het proces ingebracht had 
kunnen worden. Het voorstel wordt terugverwezen naar de werkgroep Novel 
Foods. 
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B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annex II to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex 
to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards potassium 
polyaspartate.  
De EC licht het voorstel toe om kalium polyaspartaat toe te voegen aan de lijst 
met toegelaten additieven in Verordening 1333/2008 en de specificaties toe te 
voegen aan Verordening 231/2012. Kalium polyaspartaat is bedoeld voor gebruik 
als stabilisator in wijn, de autorisatie voor deze toepassing wordt daarom geregeld 
in andere Verordeningen. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen 
 
 
B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annex III to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of use of silicon dioxide (E 551) in potassium nitrate (E252).  
De EC licht het voorstel toe om silicium dioxide toe te laten als anti-klontermiddel 
in kaliumnitraat. NL vraagt naar de onderbouwing van de technologische 
noodzaak. De EC geeft aan dat de bestaande additieven voor dit doeleinde invloed 
hebben op de pH en dat silicium dioxide efficiënter werkt dan de bestaande 
additieven.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen 
 
 
B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annex II to Regulation (EC) No 
1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 
use of potassium carbonate (E 501) on peeled, cut and shredded fruit and 
vegetables (E252).  
De EC licht het voorstel toe om kaliumcarbonaat toe te laten op gepeld en 
gesneden fruit en groente en beantwoord vragen van de lidstaten. Er worden wat 
kleine aanpassingen aan de tekst gedaan, onder andere om de terminologie mbt 
de ADI meer in lijn te brengen met het rapport van de Scientific Committee on 
Food. Een aantal lidstaten zijn bezorgd over mogelijke misleiding van de 
consument vanwege camouflage, omdat het product verser lijkt dan het is.  
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 2 Lidstaten 
onthouden zich van stemmen. 

 
 

Section C Draft(s) presented for discussion 
 
C.01 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. 
Het voorstel voor een Verordening voor de toepassing van de Codes of Practice 
(CoPs) voor reductie van acrylamide is drastisch gewijzigd ten opzicht van de 
laatste versie in oktober. Intern is deze versie nog niet volledig door de procedure 
heen en dus nog niet goedgekeurd. Wel is het overleg hierover ver gevorderd. 
Onder andere is er intensieve discussie met JZ en de ‘Better Regulation’ unit. De 
EC heeft gesproken met het EP in januari en onlangs nog met SAFE, een NGO die 
opkomt voor de belangen van consumenten. Het voorstel ligt nu ter tafel om de 
werkwijze duidelijk te maken. 
Er is in het voorstel een Annex opgenomen waarin de belangrijkste elementen uit 
de CoPs zijn opgenomen. Ook zijn de referentiewaarden verlaagd en worden deze 
voortaan ‘benchmark levels’ genoemd. De bedoeling is dat er in het SCOPAFF van 
19 juni over wordt gestemd. Het commentaar dat er geen relatie is tussen de 
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voorgeschreven maatregelen en de artikelen in de Verordening neemt de EC 
serieus. Dit kan gecompenseerd worden met een statement. 
De EC heeft input ontvangen van FDE, met name over de hoogte van de 
benchmark levels, die voor bepaalde producten te laag zou zijn. De EC geeft aan 
dat het hier niet gaat om MLs, en dat overschrijding van de benchmark levels 
betekent dat er onderzoek moet plaatsvinden of alle mogelijke 
mitigatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Er kan geen rekening gehouden 
worden met bijvoorbeeld regionale variatie, omdat de benchmark levels dan te 
hoog worden en er geen incentive is om de CoPs toe te passen. 
Er wordt vanuit de lidstaten veel input gegeven en er worden (technische) vragen 
gesteld, onder andere over de haalbaarheid van de benchmark levels. Een lidstaat 
vraagt of er nog een stakeholder consultatie gaat plaatsvinden en geeft aan dat er 
flexibiliteit moet zijn. Bijvoorbeeld als er geen mitigatiemaatregelen zijn zoals bij 
koffie (ook in de horeca). Er zijn vragen gesteld over het onderscheid tussen kleine 
(MKB en ambachtelijk) bedrijven en grote bedrijven en de precieze betekenis van 
‘rechtstreeks aan de consument leveren’. Dit moet goed gedefinieerd worden. Een 
lidstaat geeft aan dat hoewel de EC erg veel effort heeft verricht er nog steeds 
zorgen zijn, onder andere over de juridische basis, en dat ze op 19 juni niet 
akkoord kan gaan. 
Op verzoek van een lidstaat wordt verduidelijkt dat een levensmiddelenbedrijf niet 
naar een officieel lab hoeft om de analyses te laten doen. NL geeft aan blij te zijn 
met de voorgestelde aanpak en in de volgende expertwerkgroep inhoudelijk te 
zullen reageren. Een lidstaat vraag om discussie over hoe te handelen als een 
bedrijf de mitigatiemaatregelen onvoldoende toepast en of hier geharmoniseerde 
afspraken over gemaakt kunnen worden. De EC geeft aan dat dit conform het 
bestaande interventiebeleid mbt HACCP moet worden aangepakt en dat dit een 
zaak van de lidstaten zelf is. Desalniettemin vraag de EC aan de lidstaten om voor 
de volgende expertwerkgroep informatie aan te leveren over hoe ze omgaan met 
non-compliance op HACCP. Daarop gebaseerd kan dan een discussie worden 
gevoerd over dit specifieke geval. Een lidstaat vraagt hoe om te gaan met 
geïmporteerde producten. Ook hiervoor geldt dat overschrijding van de benchmark 
level een trigger moet zijn voor de producent om nader onderzoek te doen. 
Uiteraard kan bij een hoog risico altijd artikel 14 van de GFL worden toegepast. 
Een lidstaat vraagt om na te gaan of de analytische criteria uit Verordening 
333/2007 kunnen worden overgenomen, in plaats van aparte criteria in de Annex 
op te nemen.  
In de Codex additieven is een discussie geweest over de toepassing van kleurstof 
om het product toch bruin te kleuren, zonder dat er acrylamide gevormd wordt. 
Volgens de E geeft dit verwarring bij consumenten, en zullen ze thuis ook bruine 
frieten willen bakken. 
 
 
C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Implementing Regulation (EU) amending Implementing Regulation (EU) 
No as regards withdrawal of groundnuts (peanuts) from the United States 
of America from the list of approved pre-export checks as regards 
aflatoxins.  
Vanwege de gevonden overschrijdingen van het maximumgehalte voor aflatoxinen 
in grondnoten uit de VS stelt de EC voor om dit product te verwijderen van de lijst 
met ‘pre-approved’ export checks in Verordening 2015/949. Vorig jaar heeft de EC 
met de VS gesproken over de hoge frequentie van overschrijdingen van de 
aflatoxine ML in pinda’s, en de VS heeft een commitment gegeven dat er alles aan 
gedaan zou worden om de overschrijdingen van de norm in de toekomst te 
voorkomen. Ondertussen gold er geen gereduceerde controlefrequentie meer. De 
situatie is echter niet verbeterd en daarom stelt de EC voor om pinda’s uit de VS 
van de lijst te verwijderen. Een vervolgstap kan zijn dat deze grondnoten in de 
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Annex van Verordening 884/2014 worden opgenomen, maar dit zal de 19e juni 
besproken worden.    
 
 
Miscellaneous 
Wim de Beuckelaere doet een oproep aan de lidstaten om zich aan te melden als 
tutor voor de BTSF cursus additieven. 
De voorzitter geeft aan dat een voorstel voorgelegd zal worden aan het SCOPAFF 
van juni over Bisphenol A (BPA). Tot juni wordt gewerkt aan het voorstel in de 
werkgroep FCM 
 
 
 
 
Den Haag, april 2017 


