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Agendapunt 1
Opening
Dit is de laatste vergadering die door Sebastian Goux wordt voorgezeten in
verband met het intern verschuiven van de werkzaamheden van de verordening
2019/1793 naar de unit van de commissie waar Peter Bokor, Head of Unit is. In de
middag leidt Tim Gumbel de vergadering. Peter Bokor zal de
werkgroepvergaderingen in de toekomst gaan leiden.

Ons kenmerk
Verslag CWG
Importmaatregelen nogveterinaie d.d. 28 september
2020

Agendapunt 2
Voorstellen mbt annex I, II, IIa van 2019/1793
De commissie licht de excel tabel toe die is meegestuurd bij dit agendapunt. De
commissie werkt aan het verfijnen van de onderbouwing van de voorstellen en
heeft meer informatie toegevoegd over de voorstellen en opgenomen in de tabel.
In kolom I is een stoplichtsysteem opgenomen.
Aantekening is dat het niet altijd alleen gaat om de numerieke gegevens zoals het
aantal NC’s (non-conformities). Bij pesticides speelt bv. ook een rol of het gaat
om een lichte overschrijding (MRL-overschrijding) of een overschrijding waarbij
het product een gevaar voor de volksgezondheid oplevert (ARfD-overschrijding).
De commissie houdt het minimum van 50 laboratoriumuitslagen aan als leidraad
om tot een robuuste onderbouwing te komen voor het plaatsen van een product
op Annex I.
Een aantal lidstaten heeft vragen over het minimum van 50 lab-uitslagen. Dit is
veel als het importvolume laag is. De commissie licht toe dat meerdere LS checks
kunnen aanleveren die optellen naar 50, niet alle checks hoeven door slechts één
land te worden gedaan. De commissie staat open voor discussie om eventueel met
minder checks een product op Annex I te plaatsen.
De LS worden uitgenodigd om voorstellen voor verdere verbetering van de
systematiek aan de commissie te sturen.

www.row-minvws.nl

Annex I Wijzigingen van de controlefrequenties

Black pepper from Brazil (Salmonella)
Verhogen van 20 naar 50%.


Peppers (other than sweet) from Thailand (Pesticide residues)
Verhogen van 10 naar 20%.



Peppers other than sweet from Turkey (Pesticide residues)
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De scope van de controles wordt aangepast naar ‘peppers other than sweet’.
Paprika’s worden uit de scope van de controles gehaald. De
controlefrequentie blijft 10%.
Verwijderen producten van Annex I

Goji berries from China (Pesticide residues)

Dried grapes from Turkey (Ochratoxin A)

Pistachios from the US (Aflatoxins)
Van Annex II naar Annex I

Groundnuts from Brazil (Aflatoxins)
10%. Als de resultaten de komende 2 semesters goed blijven dan kan dit
product mogelijk van annex I worden gehaald.


Groundnuts from China (Aflatoxins)
10%. Als de resultaten de komende 2 semesters goed blijven dan kan dit
product mogelijk van annex I worden gehaald.



Hazelnuts from Turkey (Aflatoxins)
5%.

Annex II aanpassingen in controlefrequentie

Groundnuts from India (aflatoxins)
10% naar 50%. Als de situatie niet verbeterd dan zal een import verbod
worden overwogen.
Annex IIa importbans

Betel leaves from Bangladesh
Dit product gaat van een importverbod
controlefrequentie van 50%.
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Bovenstaande voorstellen zullen in het standing comité ter vaststelling worden
voorgelegd voordat ze daadwerkelijk worden ingevoerd.
Voor 2 producten vraagt de commissie de LS om producten op te nemen in hun
nationale bemonsteringsprogramma’s, voor zover deze producten via die lidstaat
worden ingevoerd; munt uit Marokko en rijst uit Pakistan (beide voor pesticiden).
Dit ter verkrijging van voldoende data.
Agendapunt 3
Voorstel voor wijziging artikel 11 van 2019/1793 (bepalingen voor het
officiële importcertificaat)
De lidstaten kunnen nog tot 12 oktober opmerkingen over het voorliggende
voorstel aan de commissie sturen.
Agendapunt 4.1
Artikel 66 en 67 van regeling 2017/625
De LS wordt gevraagd de vragenlijst die is opgenomen in de stukken te
beantwoorden met oa de vraag wanneer er sprake is van een ‘serious risk’. De
commissie streeft ernaar dat op een geharmoniseerde manier wordt omgegaan
met het terugsturen/vernietigen/behandelen van levensmiddelen uit derde landen
indien er sprake is van een overschrijding (art 66) of een serious risk voor de
volksgezondheid (art 67).
De input op de vragenlijst wil de commissie binnen 3 weken ontvangen (voor 19
oktober). De reactietijd is beperkt omdat de US duidelijkheid wil. Dit punt zal ook
worden besproken in de OCR werkgroep van de EC.

Agendapunt 4.2.
D-controles bij BCP’s mbt producten op Annex II

Turkije heeft aandacht gevraagd voor een aantal kwesties waar zij in de praktijk
tegenaan zijn gelopen bij D-controles op de BCP’s. De commissie licht toe hoe zij
tot nog toe met deze kwesties zijn om gegaan.
Agendapunt 4.3
Land van herkomst
De commissie licht het gebruik van de woorden ‘third country’, ‘third country of
origin’ and ‘third country of dispatch’ toe die in de regeling (1793) en bijlagen
worden gebruikt. Lidstaten kunnen aanvullende opmerkingen insturen (voor 19
oktober).
Agendapunt 5
Presentation concerning border control posts and inspection centres
Vanuit HAFAA licht Frankie de Dobbelaere toe hoe de inspectielijsten van de
commissie om BCP’s (Border Inspection Posts) en de daarbinnen aangewezen IC’s
(Inspectiecentra) beoordeeld worden door de commissie. In Nederland zullen de
inspectiecentra (en controlepunten) die zijn aangewezen, ook volgens deze
systematiek beoordeeld worden.

Den Haag, september 2020

