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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 juli 2017 te 
Brussel 
 
Commissie : Frans Verstaete (DG-Santé) 
    
Ned.Delegatie  : Petra van den Hende (permanente   
  vertegenwoordiging Brussel) 
 
 
 
A Information and/or discussion 
 
A.01 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 Fukuskima nuclear power station. 
CIE refereert aan eerdere bespreking op 19 juni jl. Het onderwerp is ook en marge 
van de recente EU-Japan top en G20 top aan de orde geweest. CIE beoogt dit 
dossier zo spoedig mogelijk af te ronden en verzoekt LS eventuele opmerkingen zo 
spoedig mogelijk te melden, eventueel schriftelijk.  
Toegelicht wordt dat in artikel 1.2.b. is toegevoegd dat de verordening niet van 
toepassing op producten die zijn verwerkt in het betreffende gebied, maar daar 
niet zijn geproduceerd. Voorts is in de bijlage niet het product hosta montana 
toegevoegd, en wel ostrich fern nagano. Gezien CIE op 25 september stemming 
beoogt, roept zij LS op om de nationale consultaties zo spoedig te starten op basis 
van huidig voorliggend document.  
 
A.02 Draft Commission Regulation (EU) amending Regulation (EU) 
1881/2006 as regards maxium levels of glycidyl esters in vegetable oils 
and fats, infant formula and follow-on formula 
CIE geeft toelichting op de wijzingen en geeft aan dat dit ook op 19 juni jl. is 
besproken. Wijst erop dat de voorliggende tekst ten aanzien van ML (zowel qua 
hoogte als qua ingangsdatum) is aangepast. Dit n.a.v. input van food business 
operators die hebben aangegeven dat dit beter haalbaar is, en n.a.v. afstemming 
in Commissie-hierarchie en met de Juridische dienst van de Commissie. Aangezien 
de nu voorgestelde maximumniveaus meetbaar zijn met huidige apparatuur, is de 
eerdere voetnoot niet meer noodzakelijk.  
 
 
Section B Draft(s) presented for an opinion 
 
B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation establishing mitigation measures and benchmark 
levels to reduce the presence of acrylamide in food  
CIE geeft toelichting op de input die stakeholders hebben gegeven via het 
feedback mechanism tussen 19 juni en 7 juli. Daarop zijn 71 reacties gekomen, 
waarvan 5 van burgers, 5 van consumentenorganisaties, 57 van food business 
operators-organisaties (15 Europees, 42 regionaal of nationaal), 2 individuele 
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bedrijven, 1 onderzoeker en de Zwitserse toezichthouder. CIE loopt een aantal 
wijzingen in de concept verordening en bijlagen langs. 
CIE benadrukt dat het geenszins de intentie is om culinaire praktijken of specifieke 
traditionele voedingsproducten te diskwalificeren, maar wel om alle sectoren te 
stimuleren de juiste keuzes te maken om de vorming van acrylamide zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Overschrijding van de BML zal niet de consequentie 
hebben dat een product van de markt wordt gehaald, maar FBO zullen wel worden 
gevraagd toelichting te geven op hoe is getracht om het niveau acrylamide zo laag 
mogelijk te houden. 
De volgende wijzingen worden na discussie nog doorgevoerd: 

• Overweging 10: een LS verzoekt om toevoeging van ‘…all relevant 
mitigation measures…’ in 3e zin. Dit wordt overgenomen. 

• Paragraaf 1.1. en 2.4.: een LS wijst erop dat er discrepantie is tussen 
paragraaf 1.1. en 2.4. Dit zal in lijn worden gebracht (in 2.4. zal ‘as low as 
reasonably achievable’ worden ingevoegd zodat de teksten identiek zijn; 

• De schriftelijke opmerkingen van een LS mbt overweging 8 en de bijlagen 
worden overgenomen, m.u.v. dat in annex I op pagina 2, bij 2e para van 
‘acceptance criteria’ het woord ‘and’ additioneel wordt verwijderd. 

• Annex II, A1: wordt iets verzacht “FBO’s shall” wordt vervangen door ‘it is 
appropriate that’ n.a.v. de interventie van een LS Annex II, A3: 
vergelijkbare verzachting als hierboven genoemd, op verzoek van dezelfde 
LS .  

6 LS geven aan vandaag niet te kunnen instemmen. Deze LS vinden dat er 
onvoldoende tijd is geweest tussen het verschijnen van de aangepaste 
conceptverordening en de stemming (minder dan 60 uur) om gedegen nationaal te 
consulteren. Bovendien zijn er nog enkele onduidelijkheden ten aanzien van 
sommige van de laatste geïntroduceerde wijzigingen en zorgen over tijdige 
beschikbaarheid van guidance voor implementatie. 2 LS hadden mandaat om in te 
stemmen met de huidige tekst, maar kunnen nu er ter plekke wijzigingen zijn niet 
instemmen en onthouden zich alsnog van stemming. Een andere LS heeft eerder 
aangegeven niet te kunnen instemmen vanwege een verschil van inzicht over de 
grondslag van deze conceptverordening.  
CIE reageert door aan te geven dat de discussies over deze maatregelen al 
geruime tijd lopen en meermaals in expertcomités en SCOPAFF zijn besproken. 
Bovendien is er publieke consultatie geweest van betrokken stakeholders en heeft 
CIE hun input meegenomen. CIE acht dat zij hiermee alle betrokkenen voldoende 
de gelegenheid heeft gegeven om te reageren en gaat over tot stemming van het 
voorstel. 
Er wordt met QMV ingestemd (22 LS voor, 6 LS onthouden zich van stemming). De 
aangepaste versie van de documenten zal zo spoedig mogelijk worden verspreid 
onder LS en de regulatory procedure with scrutiny van start gaan. Een persbericht 
wordt onmiddellijk door CIE verspreid http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
2028_en.htm met als bijlage nog het document dat op 19 juni in publieke 
consultatie openbaar werd gemaakt. 
 
B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annex VII to Regulation (EC) 
882/2204 of the European Parliament and of the Council as regards the 
EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food 
CIE informeert dat aangezien de evaluatie van de kandidaturen voor EU 
referentielaboratoria nog niet administratief is afgerond, er vandaag geen 
stemming kan plaatsvinden. Op korte termijn zal een nieuwe versie van het 
document, met hierin de namen van de betreffende laboratoria, worden verspreid 
ten behoeve van een schriftelijke stemmingsprocedure. Dit zodat eind 2017 de 
gehele procedure kan zijn afgerond. Er zijn geen opmerkingen van LS over het 
voorliggende document. 
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Section C Draft(s) presented for discussion 
 
- Bisphenol A in voedselcontactmaterialen 

CIE geeft informatie over de voortgang en beoogd tijdpad van verordening mbt 
bisphenol A. Eerder is een concept besproken in werkgroep, en vervolgens is hier 
vertraging opgetreden o.a. door het verschijnen van een update van EFSA. Sinds 
begin 2017 werkt CIE aan een amendering van de tekst, die tekst zal medio 
augustus worden gepubliceerd voor 4-weeks feedback mechanism. Vlak tevoren 
zal deze ook worden gedeeld met nationale experts. Over de inhoud kan CIE op dit 
moment nog geen informatie geven. Een bespreking is voorzien in de werkgroep 
voedselcontactmaterialen (FCM) op 14 september a.s. en voorts beoogt CIE 
stemming tijdens SCOPAFF TOX op 25 september a.s. 
 
- Maximum niveau van blauwzuur in abrikozenpitten 

CIE informeert dat er een corrigendum komt mbt verordening 2017/1237 dd. 7 juli 
jl. vanwege de omissie van “mg/kg” in de tekst.  
 
 
 
 
Brussel, juli 2017  
 
 


