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Dossierhouder

Agenda
1. Discussion on the review of the maximum levels for dioxins and
dioxin-like PCBs
Cie. geeft aan dat in principe met de herziening van de MLs gewacht zal worden op
de WHO herevaluatie van de TEFs, de huidige discussies voor ML’s dienen om klaar
te staan als de herziening van de TEFs klaar is. De WHO zou de herevaluatie voor
het eind van het jaar gedaan hebben, Cie. zal nagaan of dit nog gaat gebeuren.
Vooral voor PCB-126 is dit van belang, aangezien de DL-PCB TEQs grotendeels
door deze PCB gestuurd worden. EFSA is gevraagd om een nieuwe risk-benefit
analyse te doen, dit zal volgens Cie. echter geen invloed hebben op de ML’s, die in
principe alleen op concentratiedata zijn gebaseerd.
De vorige keer is aan de hand van de concentratiedata besproken dat de P95 niet
alles zegt. Soms is is de data niet normaal verdeeld, bijvoorbeeld met een lange
staart. In de huidige documenten zijn distributiecurves toegevoegd. De ML’s zullen
voorgesteld worden op het eind van de normale distributie. Hieruit blijkt dat de
meeste ML’s naar beneden kunnen, voor een aantal producten zijn wel nog details
op te lossen.
Vanwege de vergelijkbare gehalten vraagt Cie. of de categorieën rund en schaap
samengevoegd kunnen worden. Daar zijn nog geen meningen over, een lidstaat
vraagt echter wel of geit en schaap wellicht samengevoegd kunnen worden. Cie.
zal de data voor geit opvragen.
Cie. vraagt of andere eetbare slachtafvallen (dan lever) opgenomen zouden
moeten worden, er zijn data van nier, en wat van tong en hart. De volgende keer
zal Cie. hier een voorstel voor maken.
Een lidstaat vraagt zich af of verlaging van de ML’s wel zinvol is in alle gevallen,
bijvoorbeeld voor de ML’s in varkensvlees. Verlaging daarvan vraagt veel van een
analysemethode, en bovendien is het de vraag of optreden op overschrijding van
zo’n lage ML wel goed management is terwijl andere producten veel hogere
gehalten bevatten.
Er is een discussie over oudere paarden, of deze wel gegeten zouden moeten
worden omdat die hoge gehalten bevatten. Voor nieren is er een leeftijdsgrens,
misschien moet dat hier ook overwogen worden.
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In diverse vissoorten zijn er twee pieken in de distributiecurven te zien. Dit komt
door de verschillen in gekweekte en wild gevangen vis. Er zal gekeken moeten
worden hoe dit in ML’s vertaald moet worden. Daarnaast is er nog de kwestie van
het vlees van de wolhandkrab, het bruine vlees wordt ook gegeten, terwijl de ML
voor wit vlees geldt.
Cie. concludeert dat er nog flink wat zaken opgelost moeten worden, zoals
regionale verschillen, leeftijdsverschillen, productiemethoden. Cie. zal EFSA vragen
om de data hierop te sorteren. Ook moet er gekeken worden naar resultaten van
bioassays zoals de Calux.
Het EURL presenteert de laatste ontwikkelingen op het gebied van
chloorparaffinen, er wordt gekeken naar groepsindeling van deze stoffen. in
SCoPAFF heeft Cie. aangegeven dat voor deze groep stoffen niet over maatregelen
zal worden gesproken totdat er een analysemethode is. Dat geldt ook voor de
gechloreerde naftalenen.

2. Exchange of views on:
a. Reinforced proactive approach to reduce the presence of dioxins and
dioxin-like PCBs in food.
Cie. wil gaan bespreken hoe afwijkingen van actielimieten beter opgepakt kunnen
worden dan dat nu gebeurt. De volgende keer wordt dit verder besproken.
b. Management recommendations fish from the Baltic region.
Een lidstaat laat metingen zien in Baltische haring, daarin valt een dalende trend
te zien. Lokale biomonitoring van bloed van kinderen laat zien dat de bloedwaarden
in het algemeen onder het kritische bloedniveau zit dat EFSA heeft bepaald.
Daarmee lijken de huidige maatregelen effectief te zijn.
c. RASFF- notifications
De Cie. merkt op dat er meer notificaties voor diervoeder zijn dan voor voedsel.
d. Other
Geen andere onderwerpen besproken.
3. Information on the request to WHO to review TEF values and request
to EFSA for risk benefit assessment.
De WHO TEF review is al behandeld onder agendapunt 1. EFSA is de laatste tijd
druk bezig geweest met het verwerken van de commentaren uit de publieke
consultatie van de PFAS opinie. De bedoeling is om de opinie aan te nemen tijdens
de vergadering van het CONTAM panel in juli, het is echter niet zeker of dat gaat
lukken.
4. AOB
Geen onderwerpen besproken.
5. Information on possible legislation on control of contaminants in food
Het doel van de verordening is basisregelgeving vast te leggen voor voedsel van
dierlijke- en niet-dierlijke oorsprong. De Cie. geeft aan dat er geen draagvlak
onder lidstaten bestaat voor het opnemen van een geharmoniseerd
surveillanceplan, en dat lidstaten dit in hun eigen nationale controleplannen
kunnen opnemen. Een lidstaat stelt voor om hierover iets in de verordening op te
nemen, zodat dit in de toekomst heroverwogen kan worden. Cie. stelt voor om
naar artikel 112 van de Controle Verordening te verwijzen.
De groepering van lidstaten is losgelaten, zodat deze meer flexibiliteit hebben om
op eigen wijze invulling te kunnen geven aan risicogebaseerde monstername.

Over de monstername aantallen zal Cie. opnemen dat het niet noodzakelijk is om
alle contaminanten jaarlijks te monitoren, maar dat het meer een ‘bewegend’
meerjarenplan is en dat er flexibiliteit in het plan moet blijven bestaan.
Omdat er voor procescontaminanten nog geen wettelijke definitie bestaat, worden
deze niet als categorie opgenomen. Ook kunnen insecten niet worden opgenomen
omdat hier nog geen ML’s voor zijn. Voor het opnemen van kwik en koper wil Cie.
eerst nog verder discussiëren met de collega’s van gewasbeschermingsmiddelen.
Vervolgens vraagt een lidstaat zich af of het praktisch is om alle stoffen apart te
benoemen in verband met mogelijke toekomstige ML’s, of dit mogelijk op een
andere manier gestructureerd zou moeten worden, bijvoorbeeld verwijzen naar
bestaande wetgeving. Het voorstel krijgt steun van meerdere LS, waaronder
Nederland. De Cie. geeft aan hiernaar te gaan kijken en legt uit dat dat men het
liefst alle wetgeving omtrent contaminanten in één verordening zou willen
onderbrengen, maar het niet mogelijk is ML’s (voor contaminanten) uit andere
wetgeving over te hevelen (bijvoorbeeld ML’s voor cyanide uit de aroma
verordening; 1334/2008).
Volgens de Cie. is er nog discussie of de percentages monsters gelden voor
bewerkte en/of onbewerkte producten, relevant voor bijvoorbeeld PAK’s. Hier
moet verder naar gekeken worden.
Een lidstaat geeft aan dat het belangrijk is dat het plan risicogebaseerde is en
bedenkingen heeft over het te behalen aantal monsters omtrent vis. In kweekvis
zijn gehaltes contaminanten laag, waardoor er monsters nodig zouden zijn. Moet
men zich wel richten op aantal monsters of juist op aantal analyses. De Cie. geeft
aan dat het plan zeker risicogebaseerd moet zijn, maar er ook een minimum
aantal monsters moet worden opgenomen om een representatief beeld van het
geheel te hebben. Lidstaten discussiëren of genoemde aantallen monsters kunnen
worden bereikt door het verrichten van meerdere analyses in een monster. De
Cie. geeft aan dat dit goed mogelijk is als het relevante analyses zijn voor het
onderzochte product. Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, geven aan het
hier mee eens te zijn.
De Cie. zal op verzoek van de lidstaten nog reflecteren op de
bemonsteringsmethodes, die zijn nu gebaseerd zijn op verboden stoffen in
producten van dierlijke oorsprong, en erop zijn gericht om stoffen -ook in heel
lage hoeveelheden- te detecteren met oog op illegaal gebruik. De Cie. wil helder
maken dat dit in geval van contaminanten anders ligt.
Verder moet er nog gekeken worden naar de frequentie van geïmporteerde
producten, dit is enkel een grove duiding waarbij niet teveel op details gefocust
moet worden. Ook in transito goederen moeten goed gedekt zijn, en Cie. vraagt
aan de lidstaten of er goede argumenten zijn om verse vis uit derde landen niet op
te nemen, tenslotte komt deze ook op de markt en moet aan de wetgeving voldoen.
Tenslotte geeft Cie. aan dat de aanleverdatum van de jaarlijkse controleplannen
op 31 maart is gezet in lijn met de wetgeving voor producten van dierlijke
oorsprong, maar dat lidstaten die de plannen eerder klaar hebben deze ook
eerder kunnen indienen.
Bij de werkgroep Milieucontaminanten wordt de discussie voortgezet.
Den Haag, september 2020

