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Verslag van de STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL 
HEALTH Section Toxicological Safety of the Food Chain van 19 juni 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 (NVWA) 

 

 

 

 
A Information and/or discussion 
 

A.01 Feedback from discussions from the Expert Committee Agricultural 

Contaminants and Industrial and Environmental contaminants  
De Cie. geeft een terugkopeling van de discussies in de Envicont en Agricont. 
 
Discussie over mogelijke management maatregelen voor 3 mcpd en GE’s in 
voedingssupplementen die visolie bevatten komt nadat EFSA met haar opinie zal 
komen na het heropenen van haar opinie van mei 2016. 
Voor erucazuur zal een gerichte consultatie komen van belanghebbenden, de 
discussie over mosterdolie blijft knelpunt, een LS vraagt daarom om de 
voorgestelde ML’s vooralsnog tussen haakjes te zetten. Cie verwacht afronding in 
september.  
Voor PA’s Er is consensus voor het opstellen van ML’s voor de som van de door 
EFSA 17 geidentificeerde PA’s. 
De discussie over citrinine focust zich op het verlagen van de huidige ML van 2000 
µg/kg naar 500, in voedingssupplementen gebaseerd op gefermenteerde rijst met 
de rode  gist  Monascus purpureus.  
Voor ergotalcaloiden is op Agricont consensus bereikt om ML’s op te stellen voor 
de som van 12.  
Uit de terugkoppeling van CCCF 11, kwam de vraag of een ML voor aflatoxines in 
pinda’s van 15 verantwoord is. De Cie. geeft aan dat dit aan EFSA expliciet is 
gevraagd tvv CCCF12 .  
Mbt de “recast” van 1881/2006 geeft de Cie. aan bezig te zijn met het verwerken 
van de commentaren van de juristen, de verwerkte versie zal aan de orde komen 
bij zowel Agricont als Envicont voor de laatste discussieronde.  
 
Voor opium alcaloiden in maanzaad legt de Cie. uit dat de “target level” van 10 
mg/kg van toepassing is bij maanzaad bestemd voor de consument zonder verdere 
verwerking, deze eis blijft ook van toepassing bij handelingen  BtoB waar de 
maanzaad verder geen verwerking ondergaat. 
 
De Cie. heeft een paar dagen eerder de LS schriftelijk benaderd en hen gevraagd 
om zich voor te bereiden op de vraag over hun positie met betrekking tot een 
mogelijke vehoging van de huidige ML voor methylkwik van 1mg/kg naar 2 mg/kg 
bij zwaardvis en haaien soorten. De Cie. legt uit dat de ML van 2 mg/ kg de enige 
reële keuze blijft aan de hand van de data ook aangezien de onmogelijkheden van 
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effectieve mitigatie maatregelen.  De inventarisatie van de posities van de LS is 
nodig om de discussie binnen de Cie. voort te zetten. Van de LS die hebben 
geintervenieerd kunnen 3 de verhoging niet steunen en 1 LS geeft aan zich willen 
onthouden van stemming tzt bij een verhoging vd ML.  
 
 
A.02 Exchange of views on the follow-up of the EFSA Opinion on the 
flavouring group 
Cie is van mening dat deze stoffen zullen worden ingetrokken, op basis van de 
EFSA opinie, wel met een overgangstermijn. De Cie. wil EFSA vragen naar de  
risico’s vd blootstelling vanwege de natuurlijke aanwezigheid. Dit kan ook discussie 
brengen over eventuele limieten in bepaalde (traditionele) producten, zoals door IT 
is ingebracht de liquore di mirto uit Sicilie.  
Er wordt geconcludeerd dat EFSA zal worden gevraagd dat de discussie zal worden 
opgepakt in de werkgroep aroma’s van juli as. 
 
Een LS geeft aan dat de zorg bij deze groep vergelijkbaar is als bij B03. Volgens 
deze LS werkt het aroma’s register niet optimaal en bovendien zal EFSA duidelijk 
moeten zijn in welk type studies ze nodig hebben. 
 
 
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 Annexes II to Regulation (EC) No 

1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the 

use of ferrous lactate (E 585) in the mushroom Albatrellus ovinus used as 

an ingredient in leverpastej. 

In Zweden wordt al jaren ijzerlactaat toegevoegd aan paddenstoelen ter decoratie 

van leverpastei. Deze paddenstoelen kleuren zonder ijzerlactaat bruin. De toelating 

is voor categorie: 2.2: ‘Fruit and vegetables in vinegar, oil, or brine` en 04.2.3: 

‘Canned or bottled fruit and vegetables’ met de volgende beperking in de bijlage: 

only to the mushroom Albatrellus ovinus used as an ingredient in leverpastej' 

Een LS heeft diverse vragen gesteld, waaronder de categorieën waarvoor van 

toepassing wordt gegevraagd De LS is ook kritisch tav het gebruik van cursief voor 

de naam (leverpastej) van het product en geeft bovendien aan dat de champignon 

Albatrellus ovinus bij hen verboden is als levensmiddel. 

De Cie. besloot de stemming uit te stellen tot de scopaff van september om de Cie. 

verordening te kunnen aanpassen na discussie over deze punten in de volgende 

vergadering van de werkgroep additieven. 

 

 

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

Commission Regulation (EU) amending Annexes II and III 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 calcium 

sorbate (E 203).  

Wanneer EFSA bij de herevaluatie van een additief constateert dat aanvullende 

studies nodig zijn wordt een call voor data uitgezet. In dit geval hadden een aantal 

bedrijven bij de eerste call aangegeven interesse te hebben in calciumsorbaat. 

Echter deze interesse is niet binnen de gestelde tweede termijn bevestigd. 

Conform de afspraken met de lidstaten en gecommuniceerd in de call, betekent dit 

dat de toelating van calciumsorbaat wordt ingetrokken met een overgangsperiode 

volgens de THT. Een LS geeft aan dat deze stof bv veel wordt gebruikt op de 

contactzijde van papieren verpakkingsmateriaal  van bepaalde zuivelproducten. 

Daarom stelt deze LS dat de overgangstermijn 6 maanden zou kunnen zijn. De LS 

geeft aan dat het bedrijf aan het uitzoeken is of er alternatieven zijn, zoals 

potassium sorbaat.  
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De Cie. besloot de stemming uit te stellentot september na discussie in de WG 

additieven. 

 

 

B.03 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 

removal from the Union list of the flavouring substance 4,5-epoxydec-

2(trans)-enal. 

Aroma’s waarvoor na de risicobeoordeling door EFSA twijfel blijft bestaan over de 

veiligheid worden verwijderd van de Unielijst van toegestane aroma’s. Deze 

beslissing wordt genomen aan de hand van een beslisboom. Deze beslisboom is 

ontwikkeld in de WG om er voor te zorgen dat consequent wordt gehandeld bij de 

beoordeling van aroma’s. Deze stof is beoordeeld volgens de beslisboom.  

De Cie. legt uit dat deze stof genotoxisch is bevonden in vivo en dat dus intrekken 

van de toelating op zijn plaast is, en dus eruit halen vd markt. De benadering is nu 

anders, zonder overgangsmaatregelen. Dit kent een juridische basis op grond van 

de EFSA opinie, zie quote uit de Additional remarks: 

“…However, the Panel considered that even if the exposure would be below the 

threshold of concern for genotoxic carcinogens, such a comparison would only be 

applicable to substances not intentionally added to foods, like impurities or 

contaminants…” 

Dit maakt het nemen van een urgent maatregel zonder overgangstermijn 

noodzakkelijk vanuit juridisch oogpunt.  

De Cie. verwacht dat die mogelijk moet zijn want het product is beperkt aanwezig 

op de markt. EFSA weet daarover: use levels en voedselcategorieen zijn bekend, 

was nodig voor de inname berekening, allemaal afkomstig uit de aroma 

producenten. De Cie. is van plan om de producent met urgentie op te roepen om 

de maatregel uit te leggen en om te vragen de maximale samenwerking voor het 

traceren van het product. 

Een LS heeft de EFSA opinie in twijfel getrokken, maar de Cie. geeft duidelijk aan 

dat er geen discussie over EFSA opinie moet plaats vinden, ook omdat EFSA heeft 

als dmv een brief antwoord gegeven aan de commentaren van het betreffende LS. 

Een LS vraagt aan de Cie. aandacht voor de geïmporteerde producten, de Cie. zegt 

toe dit expliciet op te nemen in haar gesprek met de sector waarin ze hen zullen 

aanmoedigen om de traceerbaarheid van de producten te faciliteren.  

 

 

B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision 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 stof L-ergothioneine komt van nature voor in een aantal voedingsmiddelen 

(inname in de praktijk met name uit paddenstoelen). De interesse in deze stof 

hangt samen met een vermeende werking als antioxidant. Deze aanvraag voor 

toelating als een nieuw voedingsmiddel betreft een synthetisch preparaat van deze 

stof, met een hoge zuiverheid. De oorspronkelijke aanvraag betrof een brede 

toepassing van het nieuwe ingrediënt (voedingssupplementen, maar ook 

alcoholvrije dranken, graanrepen, zuivelproducten en chocolade). Het huidige 

voorstel voor toelating is echter beperkt tot voedingssupplementen. Dit omdat 

tijdens SCoPAFF van 27/3/2017 een aantal lidstaten zich niet konden vinden in het 

uitsluiten van groepen consumenten via een etiketteringsmaatregel, wanneer het 

gaat om toepassing van een nieuw voedingsmiddel in “gewone” voedingsmiddelen 

voor de algemene bevolking. Ook van belang daarbij is dat die uitsluiting niet zou 

zijn gebaseerd op een gedefinieerd risico, specifiek voor een bepaalde groep 

consumenten, maar alleen op beperkingen in het veiligheidsdossier. Voor de 
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overige toepassingen is inmiddels een aanvullende beoordeling door EFSA 

gevraagd. 

 

Het voorstel werd ter stemming gebracht en aangenomen met unanimiteit (één LS 

was afwezig). 

 

 

B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Decision authorising the placing on the market 

of an enzyme preparation of prolyl oligopeptidase produced with a 

genetically modified strain of Aspergillus niger as a novel food ingredient 

under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the 

Council. 

Deze aanvraag betreft een enzympreparaat dat gluten kan afbreken, te gebruiken 

als voedingssupplement. Het wordt geproduceerd met een genetisch 

gemodificeerde stam van de schimmel Aspergillus niger. 

Het voorgestelde besluit volgt de positieve EFSA-beoordeling, waarbij gelet is op 

het vermijden van een koppeling met eventuele claims (er wordt geen specifiek 

beperkte doelgroep op basis van vermeende werking genoemd, en er is geen 

instructie voor het gebruik in de etiketteringsvoorschriften opgenomen).  

Een LS vraagt om in de productspecificaties expliciet  op te nemen dat er geen 

recombinant DNA aanwezig is in de enzymeprparaat. De Cie. geeft aan dit niet te 

willen doen, na lange discussie met de juristen en de diensten van de Cie. 

verantwoordelijk voor GGO’s. Bovendien heeft EFSA naar de veiligeheid gekeken 

en is de meting van afwezigheid van het recombinant DNA niet gestandaardiseerd. 

 

Het voorstel werd ter stemming gebracht en aangenomen (met onthoudingen van 

2 LS en 1 LS afwezig).  

 

 

B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 

Commission Implementing Regulation (EU) amending Implementing 

Regulation (EU) No 2015/949 as regards withdrawal of groundnuts 

(peanuts) from the United States of America from the list of approved pre-

export checks as regards aflatoxins. 

Het voorstel om grondnoten uit de VS te verwijderen van de lijst 

met ‘pre-approved’ export checks in Verordening 2015/949 werd gestemd. Dit 

werd door de Cie. gepresenteerd als een eerste stap. Een mogelijke vervolgstap 

kan zijn dat deze grondnoten in de Annex van Verordening 884/2014 worden 

opgenomen. Sommige LS spreken zich uit voor zo’n eventuele vervolg stap.  

 

Het voorstel werd ter stemming gebracht en aangenomen met unanimiteit (één LS 

was afwezig). 

 

 

Section C Draft(s) presented for discussion 

 

C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission 

Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 

2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the 

import of feed and food originating in or consigned from Japan following 

the accident at the Fukushima nuclear power station. 

Als consequentie van de ramp in de kernreactoren van Fukushima worden 

producten afkomstig uit bepaalde regios in Japan extra gecontroleerd. In 

Uitvoeringsverordening2016/6 is aangegeven om welke producten uit welke regio 

het gaat. Op basis van monitoringsdata uit januari 2015-december 2016 heeft Cie 

een nieuw voorstel opgesteld met een herziene lijst van te controleren producten.  
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De Cie. legt uit welke de wijzigingen zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale regime 

voor Nagano. 

Een LS is geen voorstander van het opheffen van de controles op rijst uit de regio 

Fukushima vooral omdat de situatie van de reactoren nog niet stabiel is. De Cie. 

geeft aan dat na de envicont van 24 april jl. gedetailleerde info ter bewijzing van 

de  stabilitiet van de situatie in de regio met de LS is gedeeld. Dit en de 

beschikbare data zijn de basis voor de wijzigingen. Dit is ook antwoord van de Cie. 

op 2 LS die vinden dat de maatregelen niet risico-gebaseerd zijn.   

Daarnaast wijzen 2 LS op het principe van reciprociteit en ze kondigen aan tegen 

willen stemmen vanwege belemmeringen door de Japanse autoriteiten mbt export 

van bepaalde dierlijke producten uit hun landen naar Japan ivm de 

diergezondheidsregelgeving.   

 

De Cie. concludeert dat het voorstel naar de publieke consultatie zal gaan om in 

september daarover te kunnen stemmen. Het punt van reciprociteit zal de Cie. aan 

de collega’s die verantwoordelijk zijn voor handel melden. 

 

 

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

Regulation (EU) amending Regulation (EU) 1881/2006 as regards 

maximum levels of glycidyl esters in vegetable oils and fats, infant 

formula and follow-on formula 

De Cie. presenteert het voorstel. Er is bekend dat de industrie van mening blijft 

dat de lage MLs die zij moeten naleven na 1/1/2020 voor GE in zuigelingen- en 

opvolgvoeding niet haalbaar zouden zijn. De Cie vindt de ingeleverde argumentatie 

niet voldoende om de voorgestelde ML’s aan te passen. Als er solide bewijs komt 

dat het niet haalbaar is dan kan dat worden bediscusserd. De Cie en LS zijn 

tegelijkertijd zich ervan bewust dat het niet de bedoeling is dat veel producten uit 

de markt gehaald moeten worden. Het wordt wel erkend dat de EURL zsm met een 

gevalideerde analysemethode moet komen om deze niveaus te kunnen naleven.  

De voetnoot mbt de beschikbaarheid van een gevoelige analyse methode en de 

praktische haalbaarheid biedt de nodige flexibiliteit in het voorstel. 

Na een vraag van een LS legt de Cie. de berekening uit die achter de voorgestelde 

ML voor oliën gebruikt is staat.  

Het voorstel zal worden geplaatst voor publieke consultatie om in de Scopaff van 

september daarover te worden gestemd. 

 

 

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, 

is het resultaat van een pragmatische aanpak en een lange discusssie met de LS, 

en belanghebbende over de verlaging van het ontstaan van AA gehaltes als proces 

contaminant in de voedselketen. De mitigatiemaatregelen worden verankerd in het 

voedselveiligheidsplan van het betreffende bedrijf, zijn verplicht en ze moeten 

resulteren in een verlaging van de AA gehaltes. Voor de verificatie hiervan zijn er 

per productcategorie de zogenoemde  benchmark levels in de verordening als 

bijlage opgenomen.  Deze waardes zijn lager dan degene die nu opgenomen staan 

in de aanbeveling vd Cie. voor de reductie van AA in voedsel.  

Het voorstel is op 11 juni jl. gepubliceerd voor de feedback mechanism. De reactie 

termijn beindigt op 7 juli as. Het is maar de vraag of het voorstel alsnog ter 

stemming zal worden ingebracht half juli of in september.  

De  Cie. informeert de LS over het in BE geopende debat  ‘ter verdediging’ van het 

product friet, een van de belangrijkste culinaire tradities in BE. De Cie. legt verder 

uit hoe de laatste wijzigingen tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld een definite 

van BML’s, de introductie van een overweging over de nog op te stellen ML’s…). 
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Ook het ingediende commentaar door de graan sector wordt besproken, de Cie. 

benadrukt dat de gekozen BML’s wat streng moeten zijn om juist een reductie in de 

blootstelling te kunnen krijgen.  

De LS kunnen over het algemeen het voorstel (met de laatste wijzigingen) steunen 

maar ze wijzen op de discussies dat artikel 2 kan opleveren vanwege de de grote 

diversiteit aan businessrelaties en omvang als het gaat om bedrijven die 

rechtreeks producten zoals friet bijvoorbeeld aan de consument aanbieden. De Cie 

kondigt aan dat een nog op te stellen guidance document duidelijkheid zal moeten 

geven over de interpretatie van artikel 2. Hiervoor zal de Cie. gebruikt maken van 

de mogelijke input via de feedback mechanism. Dit werk zal vanaf septmeber 

plaatsvinden, net als de herziening vd huidige aanbeveling, inclusief het 

bemonsteringschema, voor de verificatie.  

 

 

 C.04 Exchange of views of the Committee on ji draft Commission 

RegulationNEUE amending Annex VII to Regulation (EC) 882/2004 of the 

European Parliament and ofthe Council as regards the EU reference 

laboratories in the field of contaminants in 

feed and food. 

Het voorstel bevat veranderingen in de benaming van EURL mbt contaminanten: 

- van EURL voor dioxines en PCB”s naar EURL voor POPs 

- van EURL voor PAK’s naar EURL voor procescontaminanten 

- van EURL voor zware metalen nar EURL voor metalen en nitrosostoffen 

- van EURL voor mycotoxines nar EURL voor mycotoxines en planttoxines 

De Cie. geeft aan dat deze verandering zijn gebaseerd op informatie afkomstig uit 

het JRC, die hiervoor een call voor selection heeft gelanceerd die bijna is afgerond. 

De Cie. verwacht het voorstel met de concrete namen eind juni te af te ronden om 

daarna te kunnen stemmen ( waarschijnlijk voor de zomer). De Cie. wijst de LS 

erop dat in het kader van de recent aangenomen controle verordening (625/2017) 

de maatregelen mbt EURL en NRL moeten in mei 2018 gereed zijn.  

 

    

Miscellaneous 

Een LS vraagt aan de Cie. hoe om te gaan met disclaimer waarmee alle voorstellen 

die zowel in de WG als in de SCoPAFF worden besproken. Dit in het kader van 

eigen nationale consultaties. De Cie. legt uit dat vanaf maart is er een interne 

instructie bij de Cie. om op alle ontwerp regelgevingstukken deze disclaimer te 

zetten. De disclaimer moet op elke voorstel komen tot de interservice consultaion 

is afgerond. Op de vraag van de LS of de stukken voorzien van de disclaimer met 

de andere partijen gedeeld moeten worden geeft de Cie. aan dat dit in principe 

geen probleem zou kunnen zijn, mits er duidelijk wordt gemaakt dat het voorstel 

geen officiel standpunt is van de Cie. en dus slechts als “denkrichting” wordt 

geïnterpreteerd. 

De voorzitter geeft aan dat deze haar laatste Scopaff is omdat zij per 1 september 

bij een andere DG vd Cie gaat werken. 

De Cie. informeert de LS over de reden dat het voorstel over BPA niet agendeerd is 

bij dit Scopaff: het voorstel is gekoppeld aan het dossier endocrine disruptors. De 

Cie.verwacht het in september wel ter stemming te kunnen inbrengen met enkele 

wijzigingen in het voorstel.    

 

 

Den Haag, juni 2017 


